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Nr. 04-18-166/AZP-0,18/129

Projekto
pavadinimas

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastato S. Moniuškos g.
35, Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Projektavimo
stadija

Techninis darbo projektas

Statinio paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas.
Unikalus Nr. 1094-0338-2018

Statinio vieta

S. Moniuškos g. 35, Vilnius.

Statybos rūšis

Paprastasis remontas (atnaujinimas - modernizavimas)

Statinio
kategorija

Ypatingas

Projekto dalis

Bendroji dalis

I

Byla (tomas)

Pareigos

Vardas, Pavardė, Atestato Nr.

UAB "A-Z Projektai"
direktorė

J. Sarpaliūtė, At. Nr. A 1643

2018-09

Projekto vadovas

K. Mikšys, At. Nr. A966, 0023

2018-09

Projekto dalies vadovas

K. Mikšys, At. Nr. A966, 0023

2018-09

Šeškinės g. 4

Tel. (8-5) 2164653

LT-07152 Vilnius
Lietuva
Įmonės kodas 300615480

Parašas

Data

AB DNB bankas
Atsisk. Sąskaita LT59 4010 0424 0235 9714

e-mail: info@azprojektai.lt

Banko kodas 40100

BENDROSIOS PROJEKTO DALIES SUDĖTIS
Žymėjimas
TDP-BD.PDS

TDP- BD.ARTS

Pavadinimas
TEKSTINĖ DALIS
Bendrosios projekto dalies sudėtis
Bendrieji statinio rodikliai
Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos
Architektūrinės dalies projektiniai pasiūlymai

Lapų sk.

Aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos

25

Atliktų suderinimų sąrašas
Techninė užduotis
Administratoriaus skyrimo dokumentas
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas
Butų (patalpų) sąrašas pastate
Kadastrinių matavimų byla
Susirinkimų protokolai
Sutikimas
Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, energinis
sertifikatas
VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ raštas
UAB „A-Z Projektai“ registravimo pažymėjimas
Projekto vadovo kvalifikacijos atestatas
Projekto dalių vadovų kvalifikacijos atestatai
Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo
programinės įrangos sąrašas

1
7
6
5
1
5
26
2

Projektuotojas:

Pastabos

1
1
2
117

44
1
1
2
1
1

Kompleksas

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO S.
MONIUŠKOS G. 35, VILNIUS, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
Statinys
Atest. Nr.
A966,
0023

Pareigos

V. Pavardė

Parašas

Data

PV

K. Mikšys

2018-09

INŽ

A. Varkala

2018-09

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis)
pastatas S. Moniuškos g. 35, Vilnius. Ypatingas
Laida

BENDROSIOS DALIES SUDĖTIS
Stadija
TDP

Statytojas

UAB „Naujamiesčio būstas“

TDP-BD.PDS

0
Lapas

Lapų

1

1

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
Eil.
Nr.

Žymuo

1.

BD

Bendroji dalis

2.

SA

Architektūrinė dalis

II

3.

SO

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo
dalis

III

Pavadinimas

Projektuotojas:

Atestatas Pareigos
A966, 0023

PV

Bylos Nr.
I

Kompleksas
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO S.
MONIUŠKOS G. 35, VILNIUS, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

V. Pavardė

Parašas

K. Mikšys

Data
2018-09

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas S.
Moniuškos g. 35, Vilnius. Ypatingas

Laida

Projekto sudėties žiniaraštis
Stadija
TDP

Statytojas:
UAB „Naujamiesčio būstas“

TDP-BD.PDS

0
Lapas

Lapų

1

1

UAB "A-Z Projektai"
STATINIO PROJEKTO PATVIRTINIMO DOKUMENTAS
PATVIRTINTA ...........................................
Įm.pavadinimas. data

Daugiabučio gyvenamojo namo S. Moniuškos g. 35, Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(statinio projekto adresas, pavadinimas)

STATINIO RODIKLIAI PATVIRTINTI
Statinio kategorija
Statybos rūšis

Ypatingas statinys
Paprastasis remontas
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Pavadinimas

Mato
vienetas

Iki paprastojo
remonto
Kiekis

ha

0,1089

0,1089

m²
m²
m²
m³
vnt.
m
vnt.
vnt.

297,99
278,92
1242
2
10,64
3
F
III

297,99
278,92
1299
2
10,64
3
B
III

W/ m2 K
W/ m2 K
W/ m2 K
W/ m2 K

2,60
1,27
2,5
0,71

0,20
0,20
1,3
0,16

I. SKLYPAS
1. Žemės sklypo plotas
II. PASTATAI
2. Gyvenamieji pastatai:
2.1. Pastato bendras plotas
2.2. Pastato naudingas plotas
2.3. Pagalbinis plotas
2.4. Pastato tūris
2.5. Aukštų skaičius
2.6. Pastato aukštis
2.7. Butų skaičius
2.8. Pastato energinio naudingumo klasė
2.9. pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)

Po paprastojo
remonto
Kiekis

Pastabos

2.10. Kiti specifiniai pasato rodikliai
2.10.1. atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:
2.10.1.1. cokolio
2.10.1.2. sienų
2.10.1.3. langų
2.10.1.5. stogo
Projekto vadovas K. Mikšys

Nr.A966, 0023
(parašas, vardas, pavardė, atestato Nr.)

Statinys:

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas.
S. Moniuškos g. 35, Vilnius. Ypatingas

TDP-BD
Lapas 1 iš Lapų 1

Projektuotojas

UAB "A-Z Projektai"

Užsakovas

UAB "Naujamiesčio būstas"
Nr. 04-18-166/AZP-0,18/129

Projekto
pavadinimas

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastato S. Moniuškos g. 35,
Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Projektavimo
stadija

Techninis darbo projektas

Statinio paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas.
Unikalus Nr. 1094-0338-2018

KPD Reg. Nr.

32719

Statinio vieta

S. Moniuškos g. 35, Vilnius.

Statybos rūšis

Paprastasis remontas (atnaujinimas - modernizavimas)

Statinio kategorija

Neypatingas

Projekto dalis

Architektūrinės dalies projektiniai pasiūlymai

PP

Byla (tomas)

Pareigos

Vardas, Pavardė, Atestato Nr.

UAB "A-Z Projektai"
direktorė

J. Sarpaliūtė, At. Nr. A 1643

2018-09

Projekto vadovas

K. Mikšys, At. Nr. A966, 0023

2018-09

Projekto dalies vadovas

K. Mikšys, At. Nr. A966, 0023

2018-09

Šeškinės g. 4

Tel. (8-5) 2164653

LT-07152 Vilnius
Lietuva
Įmonės kodas 300615480

Parašas

Data

AB DNB bankas
Atsisk. Sąskaita LT59 4010 0424 0235 9714

e-mail: info@azprojektai.lt

Banko kodas 40100

2.
Eil.
Nr.

DOKUMENTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
Žymuo

Pavadinimas

Lapų sk.

A. TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
1.

Projekto sudėties žiniaraštis

1

2.

Dokumento sudėties žiniaraštis

1

3.

Objekto vietovės schema

1

4.

Aiškinamasis raštas

6

PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI
5.

Techninė užduotis

7

6.

Žemės registro išrašas

2

7.

Pastato registro išrašas

3

8.

Kadastrinių matavimų byla

5

9.

Susirinkimo protokolas

26

10.

Sutikimas

2

11.

IP, Energetinis sertifikatas

44

12.

Žvalgomieji architektūriniai tyrimai

11

13.

Kvalifikacijos atestatai

2

B. BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS
14.

2018-88-TP-SA-1

Fasadai

6

UAB ,,A-Z Projektai“

3.

OBJEKTO VIETOVĖS SCHEMA

Objekto vietovės schema

UAB ,,A-Z Projektai“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PRIVALOMŲJŲ TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTŲ BEI
PAGRINDINIŲ
NORMATYVINIŲ
DOKUMENTŲ,
KURIAIS
VADOVAUJANTIS
PARENGTAS TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS, SĄRAŠAS
1.1.Normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas sąrašas:
Privalomųjų projekto rengimo dokumentų sąrašas:
1. Žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai.
2. Pastato registro išrašas.
3. Techninė užduotis.
1.2.Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sąrašas:
Paveldo tvarkybos reglamentai:
2. PTR 3.06.01:2006 ,,Kultūro paveldo tvarkybos darbų projekų rengimo taisyklė“
3. PTR 3.08.01:2013 ,,TVARKYBOS DARBŲ RŪŠYS.”

4. PTR 2.02.01:2006 ,,Akmens mūras ir natūralus akmuo. Bendrieji reikalavimai“
5. PTR 2.02.03:2007 ,,Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“
6. PTR 2.01.01:2010 „KONTAKTO ZONOS „MŪRAS/GRUNTAS“ SUTVARKYMAS. PAMATŲ
TVIRTINIMAS“
7. PTR 2.04.01:2010„Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“
8. PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“
LR įstatymai
1. LR Statybos įstatymas Nr. I-1240 (aktuali redakcija nuo 2016-12-02)
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 1992-01-30 ,Nr. 20-0 (aktuali redakcija nuo 2016-08-01)
3. LR nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos įstatymas.1994-12-22, Nr. I-733
2.TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS.
Statinių grupės (komplekso) pavadinimas Namas(un.kodas 32719) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m;
S. Moniuškos g. 35. tvarkybos darbų(remontas, konservavimas, restauracija) projektas.
Statybos geografinė vieta. Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., S. Moniuškos g. 35
Statytojas (užsakovas). UAB ,,Naujamiesčio būstas“.
Projektuotojas. UAB "A-Z Projektai"
Tvarkybos darbų rūšis: Vadovaujantis PTR 3.08.01:2013 ,,TVARKYBOS DARBŲ RŪŠYS.” rūšis yra
,,remontas, konservavmas, restauracija“
Žemės sklypo plotas: 1089.00 kv. m
Žemės sklypo Unikalus Nr.:
Žemės sklypo Kadastrinis Nr.:
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis:.
Naudojimo būdas:
3.PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
Atestato
Nr.

UAB ,,A-Z Projektai“

0137
Pareigos

A 966
0023
LT

V. Pavardė

Namas(un.kodas 32719) Vilniaus miesto sav.,
Vilniaus m; S. Moniuškos g. 35. tvarkybos
darbų(remontas, konservavimas, restauracija)
projektas.

Parašas

PV
K. MIKŠYS
PDV,ARCH K. MIKŠYS

Laida

Aiškinamasis raštas

0
Lapas Lapų

Statytojas

UAB,,Naujamiesčio būstas“

1

5

UAB ,,A-Z Projektai“

Esama situacija.
Pastatas yra Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu (33652, UV70) teritorijoje. Pastato
verandos perstatytos ir išplėstos. Namas apkaltas horizontaliai lentomis, tik pirmo aukšto polanginė
dalis apkalta vertikaliai. Pietiniame fasade(gatvės pusėje) yra išlikę autentiši sandrikai ir frontone
autentiško apkalimo fragmentai. Taip pat karnizai yra su pirminiu apkalimu. Vakariniame fasade išlikę
stogeliai virš įėjimo su dekoro fragmentais. Langai pakeisti į plastikinius 2 aukšte ir medinius 1aukšte.
Fasadų apkalimo dažai nublukę, nusilupę. Po viršutiniu apkalimu yra pasilikę langų apvadai ir keli
sandrikai. Autentiškas apkalimo lentų profilis yra išlikęs laiptinės viduje.

Pietinis fasadas

Lapas Lapų Laida

Aiškinamasis raštas

2

6

0

UAB ,,A-Z Projektai“

Rytinis fasadas

Rytinis fasadas 2
Lapas Lapų Laida

Aiškinamasis raštas

3

6

0

UAB ,,A-Z Projektai“

Vakarinis fasadas

Vakarinio fasado stogelis virš įėjimo.

Lapas Lapų Laida

Aiškinamasis raštas

4

6

0

UAB ,,A-Z Projektai“

Šiaurinis fasadas

Sprendiniai.
Projektas ruošiamas pagal ,,Daugiabučio namo S. Moniuškos g. 35, Vilniuje atnaujinimo
(modernizavimo)projekto techninę užduotį, paruoštą 2018-06-26. Projekto tikslas apšiltinti
pastatą,
suremontuoti fasadus, restauruoti architektūrines detales. Tvarkybos darbų rūšis- remontas,
konservavimas, restauracija.
Pastato pamatai.
Pamatai apšiltinami 17 cm poliuretaniniu putplasčiu. Pamatų akmenų - plytų mūras požeminėje
dalyje hidroizoliuojamas. Antžeminė apdaila – dažytas struktūrinis tinkas.
Sienos.
Esamas tarybinio laikotarpio apkalimas demontuojamas. Pirminis apkalimas fiksuojamas ir
demontuojams taip pat, nes šiluminiu požiuriu oro tarpas šioje sienos konstrukcijoje yra nereikalingas,
dalis rastų bus pažeisti(juos reikės remontuoti), rastus reikės impregnuoti antipirenais ir antiseptikais. Tų
darbų, priskirtų autentiškų vertingųjų savybių (rastų konstrukcija) išsaugojimui, atlikti nenuardžius
neįmanoma. Apšiltintas fasadas mineraline vata, apkalamas dailylentemis. Dailylenčių profilis
analogiškas esančiam pirminio apkalimo sluoksnyje. Dailylenčių kalimo piešinys suprojektuotas pagal
1909m. paruoštą A. Filipovič-Dubovik projektą ir bus tikslinamas. Fasadų dekoratyviniai elementai
saugomi. Restauruoti elementai montuojami į tas pačias fasadų vietas, įkomponuojant į naująją fasadų
apdailą(taikoma anastilozė). Horizontalios traukos apskardinamos.

Lapas Lapų Laida

Aiškinamasis raštas

5

6

0

UAB ,,A-Z Projektai“

Stogas.
Stogo konstrukcija paliekama esama. Asbestinė stogo danga keičiama į skardinę, klasikinio profilio.
Skardos spalva – cinko spalva(ne cinkuota). Plytiniai kaminai remontuojami. Apšiltinant namą dėl
pastorėjusių sienų yra prailginamos gegnės. Karnizo proporcija t.y. aukštis ir atsikišimas nuo fasado
nekeičiam. Įrengiama nauja lietaus surinkimo sistema su lietloviu ant stogo.
Tvarkybos darbai kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių nesumažins.

Projekto vadovas Kęstutis Mikšys

Lapas Lapų Laida

Aiškinamasis raštas

6

6

0
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS
2019-05-14 08:41:56
1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 1/38482
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2000-04-10
Adresas: Vilnius, S. Moniuškos g. 35
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 0101-0039-0802
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 0101/0039:802 Vilniaus m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos
Žemės sklypo plotas: 0.1089 ha
Užstatyta teritorija: 0.1089 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 18862 Eur
Žemės sklypo vertė: 11789 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 156000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-11-23
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2000-04-10

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra
4. Nuosavybė:
4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: VYTAUTAS CHLEBINSKAS, a.k. 38107151421
Daiktas: 208/1089 žemės sklypo Nr. 0101-0039-0802, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-12-02 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 8856
Įrašas galioja: Nuo 2016-12-06

4.2.

Nuosavybės teisė
Savininkas: RYTĖ ROŽUKIENĖ, a.k. 46503081425
Daiktas: 263/1089 žemės sklypo Nr. 0101-0039-0802, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-06-23 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1-4749
Įrašas galioja: Nuo 2010-08-30

4.3.

Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: 359/1089 žemės sklypo Nr. 0101-0039-0802, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2000-02-21 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 481-01
Įrašas galioja: Nuo 2010-08-30

4.4.

Nuosavybės teisė
Savininkas: JUOZAS VARNELIS, a.k. 35104090232
Daiktas: 259/1089 žemės sklypo Nr. 0101-0039-0802, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2000-03-14 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. P01/2000-22444
Įrašas galioja: Nuo 2000-04-10

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1.
Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: 359/1089 žemės sklypo Nr. 0101-0039-0802, aprašyto p. 2.1. , 4.3.
Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
Įrašas galioja: Nuo 2010-08-30
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra
7. Juridiniai faktai:
7.1.

7.2.

Asmeninė nuosavybė
Daiktas: 208/1089 žemės sklypo Nr. 0101-0039-0802, aprašyto p. 2.1. , 4.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-12-02 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 8856
Įrašas galioja: Nuo 2016-12-06
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos
zonoje)
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, a.k. 188692688
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0039-0802, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2010-04-27 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
tarybos aktas Nr. KPD-RM-1389
Aprašymas: 2010-08-25 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-10, nekilnojamojo
daikto kodas 33652
Įrašas galioja: Nuo 2010-09-23
8. Žymos: įrašų nėra
9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
9.1.

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos
zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0039-0802, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2000-02-21 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 481-01
Įrašas galioja: Nuo 2000-04-10

9.2.

Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0039-0802, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2000-02-21 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 481-01
Įrašas galioja: Nuo 2000-04-10

9.3.

XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0039-0802, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2000-02-21 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 481-01
Įrašas galioja: Nuo 2000-04-10

9.4.

IX. Dujotiekių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0039-0802, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2000-02-21 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 481-01
Įrašas galioja: Nuo 2000-04-10

9.5.

VI. Elektros linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0039-0802, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2000-02-21 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 481-01
Įrašas galioja: Nuo 2000-04-10

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra
11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - Registro Nr. 10/200394.
12. Kita informacija: įrašų nėra
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS
2019-04-08 09:44:53

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 10/200394
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1985-11-15
Adresas: Vilnius, S. Moniuškos g. 35
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
Pastatas - Gyvenamasis namas
Unikalus daikto numeris: 1094-0338-2018
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)
Pažymėjimas plane: 1A2m
Statybos pradžios metai: 1940
Statybos pabaigos metai: 1940
Papr. remonto pradžios metai: 2017
Papr. remonto pabaigos metai: 2017
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Krosninis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės
Sienos: Rąstai
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 297.99 kv. m
Naudingas plotas: 278.92 kv. m
Gyvenamasis plotas: 189.41 kv. m
Rūsių (pusrūsių) plotas: 19.07 kv. m
Tūris: 1242 kub. m
Užstatytas plotas: 187.00 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 3
Kambarių skaičius: 10
Koordinatė X: 6062572
Koordinatė Y: 580446
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 85 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 49 %
Atkuriamoji vertė: 43 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1985-11-15
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-09-26
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo
klasė: F
Skaičiuojamosios šiluminės energijos
sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 368.34 kWh/m2/m.
2.2.

Pastatas - Gyvenamasis namas
Unikalus daikto numeris: 1094-0338-2020
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
Pažymėjimas plane: 2A1ž
Statybos pabaigos metai: 1940
Šildymas: Krosninis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės
Sienos: Karkasai
Stogo danga: Keramika
Aukštų skaičius: 1

Bendras plotas: 47.97 kv. m
Naudingas plotas: 47.97 kv. m
Gyvenamasis plotas: 28.69 kv. m
Tūris: 173 kub. m
Užstatytas plotas: 58.00 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 1
Kambarių skaičius: 3
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 12 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 43 %
Atkuriamoji vertė: 7 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1985-11-15
Kadastro duomenų nustatymo data: 1981-03-03
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra
4. Nuosavybė:
4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: JUOZAS VARNELIS, gim. 1951-04-09
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0338-2020, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 1992-03-05 Pirkimo - pardavimo sutartis pagal LR
1991.05.28 Įstatymą Nr.I-1374 Nr. 17-1620
Įrašas galioja: Nuo 1992-03-05

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra
7. Juridiniai faktai:
7.1.

Nustatytas turto administravimas
Administratorius: UAB "Naujamiesčio būstas", a.k. 121452091
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0338-2018, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-12-27 Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymas Nr. 30-3943/18(2.1.1E-TD2)
Aprašymas: Terminas - 5 metai.
Įrašas galioja: Nuo 2019-02-28

7.2.

7.3.

7.4.

Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros
vertybių registrą
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos,
a.k. 188692688
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0338-2018, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-12-05 Aktas Nr. VI-RM-138
Aprašymas: 2009-03-18 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr.
03-49, nekilnojamojo daikto kodas 32719
Įrašas galioja: Nuo 2009-03-20
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritorijoje (jų apsaugos zonoje)
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos,
a.k. 188692688
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0338-2020, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2008-12-05 Aktas Nr. VI-RM-138
Aprašymas: 2009-03-18 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr.
03-50, nekilnojamojo daikto kodas 32719
Įrašas galioja: Nuo 2009-03-19
Nustatytas turto administravimas
Administratorius: UAB "Naujamiesčio būstas", a.k. 121452091
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0338-2020, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2003-02-20 Savivaldybės valdybos sprendimas Nr. 363V
Įrašas galioja: Nuo 2003-11-11

Terminas: Iki 2005-12-31
8. Žymos: įrašų nėra
9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo
10.1.
sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0338-2018, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-11-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro
pranešimas Nr. KG-0512-00292/0
Įrašas galioja: Nuo 2017-11-08
Terminas: Nuo 2017-11-08 iki 2027-11-08
10.2.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0338-2018, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-09-21 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo
turto kadastro objektų (patalpos (-ų)) galimybę naudoti
pagal paskirtį Nr. STL-17-2984
2017-09-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Aprašymas: Pastato kadastro duomenys patikslinti, pakeitus buto
(unikalus Nr. 1094-0338-2018:0002) kadastro duomenis.
Įrašas galioja: Nuo 2017-10-20

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Nekilnojamieji daiktai - ūkio pastatai 4I1ž, 5I1ž, 6I1ž ir kiemo statiniai bei nuosavybės teisės į juos
Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti.
12. Kita informacija:
Žemės sklypo, kuriame yra statiniai,
kadastrinis Nr.: 0101/0039:802
Archyvinės bylos Nr.: 13/85
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
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PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIU
NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ PAGRINDU PARENGTAS PROJEKTAS,
SĄRAŠAS
A. Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas:
Projektas parengtas remiantis valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio
duomenų banko išrašu 2019-04-08 d., valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registro
centrinio duomenų banko išrašu 2019-05-14, valstybės įmonės registrų centro butų (patalpų) sąrašu
pastate 2017-07-05 d., namų valdos techninės apskaitos byla, 2017-11-08 pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr. KG-0512-00292, suderintu namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų
plano 2017-10-23 duomenimis, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus
skyriaus išduotomis tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis 2019-06-20, projektavimo technine
užduotimi.
Pastato Registro Nr, 10/200394, unikalus Nr.1094-0338-2018.

B. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliktas projektas, sąrašas:
Projektas yra parengtas vadovaujantis galiojančiais teisiniais aktais ir normatyviniais
dokumentais.
Žemiau pateikiamas pagrindinių bendrųjų reikalavimų normatyvinių dokumentų sąrašas:
1. LR Statybos įstatymas.
2. STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir
paskelbimas“
3. STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;
4. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.
5. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
6. STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“;
7. STR 1.03.01:2016 „Statinių tyrimai. Statinio avarija“;
8. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
9. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas“;
10. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
11. STR 1.07.03:2017 „Statinių techninis ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamo turto
kadastro objektų formavimo tvarka“;
12. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; Keitimas 2003-01-16 AM
Įsakymas nr. 21
13. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;
STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“;
STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“;
STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;
STR 2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai”;
STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“;
STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“;
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“
STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“;
STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“;
HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“;
RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“;
Želdinių apsaugos ,vykdant statybos darbus , taisyklės Nr. D1-193
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010-12-07 PAGD įsakymas Nr. 1-338;
Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 2011-02-22 STR 2.01.03:2009 PAGD įsakymas Nr.
1-64;
33. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.
C. Įforminimo normatyviniai dokumentai:
1) LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.
2) SR 14-99 Raidiniai žymėjimai ir santrumpos projektinėje dokumentacijoje.
Ruošiant gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą vadovautasi
„Daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) skirtų tipinių detalių bei priemonių
katalogų 2018 m.“ Katalogas yra patvirtintas Būsto ir urbanistikos plėtros agentūros 2018 m.
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BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. UAB „Naujamiesčio būstas“ užsakymu paruoštas daugiabučio gyvenamojo namo, esančio S.
Moniuškos g. 35, Vilnius mieste atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas.
Tai yra namo išorinių sienų (atitvarų) šiltinimas ventiliuojamo fasado sistema ir cokolio šiltinimas
tinkuojama šiltinimo sistema, palėpės perdangos šiltinimas. Įėjimo durų keitimas naujomis durimis.
Ventiliacijos sistemų sutvarkymas pagal normatyvinius reikalavimus, išvalant esamus kanalus.
Daugiabutis gyvenamasis namas yra susiformavusiame gyvenamųjų namų kvartale.



Projektas parengtas remiantis valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registro

centrinio duomenų banko išrašu 2019-04-08 d., valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto
registro centrinio duomenų banko išrašu 2019-05-14, valstybės įmonės registrų centro butų (patalpų)
sąrašu pastate 2017-07-05 d., namų valdos techninės apskaitos byla, 2017-11-08 pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr. KG-0512-00292, suderintu namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų
plano 2017-10-23 duomenimis, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus
skyriaus išduotomis tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis 2019-06-20 Nr, TDV-066, projektavimo
technine užduotimi.


Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta (geografinė vieta): S. Moniuškos g. 35, Vilnius

mieste; reljefas tolygus, lygus; statinio paskirtis: daugiabutis gyvenamasis

namas (gyvenamosios

paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabučiai pastatai) (6.3)); statinio kategorija – ypatingas statinys.
Reljefas esamas – neprojektuojamas. Numatomi aplinkotvarkos sprendiniai – 500 mm pločio
nuogrindos atstatymas/įrengimas iš akmenų, visu pastato perimetru., žalios vejos pažeistų fragmentų
regeneravimas (po visų modernizavimo darbų atlikimo).
Trumpas statybos sklypo apibūdinimas: remontuojamas daugiabutis gyvenamasis namas yra Žemės
sklype S. Moniuškos g. 35, Vilnius, kuris yra suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Unikalus
daikto Nr. 0101-0039-0802. Sklype yra du namai. Pateiktas tame pačiame sklype esančio vienbučio
gyvenamojo namo (unikalus Nr, 1094-0338-2020) savininko Juozo Varnelio 2018-12-07 sutikimas dėl
remontuojamo daugiabučio namo projektavimo ir statybos rangos darbų.
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. Žemės skypas Aplinkinis užstatymas – daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalas. Greta namo

esantys inžineriniai tinklai: vandentiekio, buitinių nuotekų, elektros, elektroninių ryšių, lietaus nuotekų,
dujofikavimo tinklai. Reljefas esamas – neprojektuojamas.


Inžinerinių tinklų aprašymas; energetinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir

energetinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas: miesto elektros tinklai; vandentiekio tinkai;
būitinių nuotekų šalinimo tinklai; lietaus nuotekų tinklai; elektroninių ryšių tinklai; dujofikavimo
tinklai. Tinklai esami.


Statinys įregistruotas Kultūros vertybių registre (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –

32719, statusas – registrinis). Statinys yra Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žverynu (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre - 33652, statusas - registrinis) teritorijoje ir Vilniaus senamiesčio
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073, statusas – paminklas) vizualinės apsaugos
pozonyje. Paveldo objektų vizualinės (regimosios) apsaugos pozoniuose draudžiami darbai, trukdantys
apžvelgti paveldo objektus.


Yra atlikti Žvalgomieji architektūriniai tyrimai . Autorius Evaldas Purlys (KM attest. 0059),

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus išduotos tvarkybos darbų
projektavimo sąlygomis 2019-06-20 Nr, TDV-066, kuriais suderinti Projektiniai pasiūlymai, atliktas
Tvarkybos darbų projektas, Leidimas Nr. ŠUM – 2019 – 02. Gautas nekilnojamojo kultūros paveldo
statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto
paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės aktas 2019-08-09, Nr. IV.19-08-04.

2. Pastato esama padėtis
2.1. Atnaujinamas daugiabutis gyvenamasis namas – S. Moniuškos g. 35, Vilniaus mieste. Pastato
Registro Nr, 10/200394, unikalus Nr.1094-0338-2018
2.2. Atnaujinamas daugiabutis pastatytas 1940 metais. Pirminė ir esama pastato paskirtis - gyvenamoji.
Pastato aukštis – 10,26 m.
2.3. Daugiabutis gyvenamasis namas yra dviejų aukštų, dviejų laiptinių su rūsiu. Jame yra 3 butai.
Rūsys nešildomas, vandens apskaitos ir elektros skydinė, bendro naudojimo patalpos ir gyventojų
sandėliukai.
2.4. Pastato pamatai yra juostiniai, iš akmenų ir plytų mūro. Pamatai nešiltinti, vietomis suskilę.
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Nuogrinda aplink pastatą dalinai išmontuota, pasėdusi. Pamatų šiluminė varža netenkina STR
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.
2.5. Pastato išorinės sienos – sienos konstrukcijos tipas rąstai, apkalti dailylentėmis. Būklė prasta,
vietomis dėl netinkamo apskardinimo sienos sudrėkusios, pajuodusios. Dailylentės vietomis
nepritvirtintos, dažai atsilupę. Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė ir esamų sienų šilumos
perdavimo koeficientas netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ keliamų reikalavimų. Būtina apšiltinti.
2.6. Tarpaukštinės perdangos iš medinių plokščių. Rūsys nešildomas. Perdanga virš rūsio be
papildomo apšiltinimo, pavojingų įtrūkimų bei įlinkių nepastebėta. Termoizoliacinis sluoksnis
neįrengtas. Perdangos šilumos perdavimo koeficientas netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.
2.7. Stogas – šlaitinis. Esama stogo danga – asbestinio šiferio lakštų. Stogo būklė prasta. Pastato stogo
konstrukcijos fizinė būklė ir šilumos perdavimo koeficientas netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.
2.8. Lietaus vandens nuvedimo sistema – išorinė, sena.
2.9. Visi langai ir balkonų durų butuose pakeisti mediniais langais su dviem stiklais ir plastikiniais
langais su stiklo paketais. Balkonų durys butuose pakeistos naujomis PVC profilio durimis su stiklo
pakeitais. Jų būklė gera.
2.10. Balkonų ir lodžijų laikančiosios konstrukcijos. Konstrukcija – medinė Atitvarai seni, supuvę.
Laikančiosios konstrukcijos būklė patenkinama.
2.11. Langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose. 1 vnt. laiptinės ir 2
vnt. rūsio langai - seni, mediniais rėmais. Vienerios namo įėjimo durys pakeistos naujomis PVC
durimis. Laiptinės lauko durys – senos, medinės, fiziškai susidevėję. Dėl šių priežasčių patiriami dideli
šilumos nuostoliai.. Nepakeistų durų ir langų savybės ir šiluminės varžos lygis netenkina STR
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.
2.12. Įėjimo aikštelė. Nesuformuota.
2.13. Šilumos inžinerinės sistemos. Pastatas šildomas individualiais dujiniais katilais.
2.14. Karšto vandens inžinerinės sistemos. Karštas vanduo ruošiamas dujiniuose katiluose,
esančiuose greitaeigiuose šilumokaičiuose.
2.15. Vandentiekio inžinerinės sistemos. Geriamas vanduo tiekiamas iš miesto centralizuotų tinklų.
Būklė patenkinama.
2.16. Nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos. Buitinių nuotekų magistraliniai vamzdynai ir stovai
fragmentiškai remontuoti. Lietaus nuotekų sistema išorinė, sena.
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2.17. Vėdinimo inžinerinės sistemos. Gyvenami kambariai vėdinami per atidaromus langus. San.
mazgai ir virtuvės vėdinamos per ventiliacijos kanalus. Vėdinimas nepatikimas, trūksta traukos,
būtinas norminių vėdinimo parametrų užtikrinimas.
2.18. Elektros bendrosios inžinerinės sistemos. Dalis elektros instaliacijos atnaujinta, dalis sena,
nusidevėjusi.
Prieš pradedant ruošti techninį darbo projektą buvo apžiūrėtas daugiabutis
gyvenamasis namas. Apžiūros metu nustatyta, kad namo laikančioms konstrukcijoms papildomų
tyrimų atlikti nereikia.
Projekto tikslas yra sumažinti pastato energijos sunaudojimą šildymui, pagerinti
komforto sąlygas, pastato estetinį vaizdą bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukmę.
3.

Bendrieji statinio rodikliai
Bendras pastato plotas, m2

297,99

Bendras butų gyvenamasis plotas, m2

189,41

Pastato tūris, m3



1242

Butų skaičius

3

Pastato aukštų skaičius

2

Atnaujinamo statinio dalies rodikliai
Bendras pastato plotas, m2

297,99

Bendras butų gyvenamasis plotas m2

189,41

Pastato tūris, m3

1299

Butų skaičius

3

Pastato aukštų skaičius

2

4. Techniniame darbo projekte pateikti projektiniai sprendiniai
Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
reikalavimus ir remiantis patvirtinta statinio projektavimo užduotimi, numatoma pasiekti
atnaujinamo (modernizuojamo) pastato išorės sienų šilumos perdavimo koeficientą U≤0,20
W/m2K. Pastatas bus apšiltinamas įrengiant išorinę vėdinamą termoizoliacinę sistemą. Pastato
apšiltinimui bus naudojamos medžiagos turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu
ženklintos išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos.
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Esamas tarybinio laikotarpio apkalimas demontuojamas. Pirminis apkalimas fiksuojamas ir
demontuojams taip pat, nes šiluminiu požiuriu oro tarpas šioje sienos konstrukcijoje yra nereikalingas,
dalis rastų bus pažeisti (juos reikės remontuoti), rastus reikės impregnuoti antipirenais ir antiseptikais.
Tų darbų, priskirtų autentiškų vertingųjų savybių (rastų konstrukcija) išsaugojimui, atlikti nenuardžius
apkalimo, neįmanoma. Apšiltintas fasadas mineraline vata, apkalamas dailylentemis. Dailylenčių
profilis analogiškas esančiam, pirminio apkalimo sluoksnyje. Dailylenčių kalimo piešinys
suprojektuotas pagal 1909 m. paruoštą A. Filipovič - Dubovik projektą ir bus tikslinamas natūroje.
Fasadų dekoratyviniai elementai saugomi. Restauruoti ir konservuoti elementai montuojami į tas pačias
fasadų vietas, įkomponuojant į restauruotąją fasadų apdailą (taikoma anastilozė). Horizontalios,
traukos, sandrikai, porankiai, palangės apskardinamos. Fasadai dažomi medžiui skirtais dažais.
Pamatų akmenų - plytų mūras požeminėje dalyje hidroizoliuojamas. Antžeminė apdaila – dažytas
struktūrinis tinkas. Gatves fasado cokolis neapšiltinamas. Akmenų ir plytų mūras eksponuojamas.
Pamatų paviršius remontuojamas, valomas nuo betoninio skiedinio užpildų, valomi akmenys nuo dažų.
Pietinė pamatų dalis eksponuojama.
Stogo konstrukcija paliekama esama. Asbestinė stogo danga keičiama į skardinę, klasikinio
profilio su falcais. Plytiniai kaminai remontuojami. Suremontuotas paviršius hidrofobizuojamas.
Apšiltinant namą dėl pastorėjusių sienų yra prailginamos gegnės. Karnizo proporcija t.y. aukštis ir
atsikišimas nuo fasado nekeičiami. Įrengiama nauja lietaus surinkimo sistema su lietloviu ant stogo.
Tvarkybos darbai kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių nesumažins.
4.1.1. Fasado sienų šiltinimas tinkuojama termoizoliacine sistema
Rąstinės fasadinės sienos šiltinamos mineraline vata, storis t = 120 mm (λproj = 0,034 W / m K) ir
vėjo izoliacine mineraline vata, storis t = 30 mm (λproj = 0,033 W / m K), tvirtinant vatos tvirtinimo
elementais ir įrengiant medinį vėdinamą fasadą. Apšiltinamos medžiagos plokščių sluoksniai turi
persidengti ne mažiau 1/3 savo ilgiu (pločiu). Izoliacinės plokštės yra tiksliai suleidžiamos, tarp jų
negali likti tarpų. Neišvengiamai atsiradę plyšiai užtaisomi ta pačia šiltinimo medžiaga. Apdailai
naudojamos medinės dailylentės.
Fasadų spalvinis sprendimas nurodytas fasadų brėžiniuose ir spalvų gamos lentelėje.
Visi langų angokraščiai apšiltinti ne plonesniu, kaip 30 mm storio priešvėjine mineraline vata (λD
= 0,033 W / m K). Visų langų angos aptaisomos medinėmis dailylentėmis, kurių spalva nurodyta
architektūriniuose fasado brėžiniuose. Viršutinio angokraščio apdaila – medinės dailylentės.
Montuojamos išorinės palangės iš plieninės skardos dengtos poliesteriu.
4.1.2. Cokolio sienų šiltinimas tinkuojama termoizoliacine sistema
Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
reikalavimus ir remiantis patvirtinta statinio projektavimo užduotimi, numatoma pasiekti
remontuojamo pastato cokolio sienų šilumos perdavimo koeficientą U≤0,20 W/m2K.
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Prieš pradedant šiltinti pastato cokolio požeminę dalį, yra atkasamas gruntas. Cokolio sienos su
aukšto spaudimo aparatu po spaudimu nuplaunamos nuo grunto likučių. Atliekamas pamatų siūlių
remontas. Pastato cokolinio požeminės dalies šiltinimo medžiaga į gruntą įgilinama 0,6/1,2 m,
šiltinama poliuretaniniu putplasčiu (λproj = 0,026 W / m K) storis t = 170 mm. purškiamas iki nuogrindos
viršaus. Įrengiama hidroizoliacija iš drenažinės membranos.
Pastato cokolio antžeminė dalis šiltinama poliuretaniniu putplasčiu (λproj = 0,026 W / m K) storis t
= 170 mm. purškiamas, tvirtinamas smeigėmis. Apdaila – dekoratyvinis tinkas, spalva žiūrėti
architektūriniuose fasado brėžiniuose Atliekamas šiltinamojo sluoksnio dvigubas armavimas, smeigių
skaičius pagal sistemos gamintojo rekomendaciją. Rūsio langų angokraščiai šiltinami poliuretaniniu
putplasčiu (λproj = 0,028 W /m K), storis t = 30 mm, įrengiant tinkuojamą fasadą. Apdaila dekoratyvinis tinkas.
.

4.2. Nuogrindos įrengimas
Atlikus pastato cokolio požeminės dalies sienų šiltinimo darbus, tranšėja užpilama smėliu ar
kitokiu atitinkamu užpildu. Gruntas pastato perimetru sutankinamas, jei reikia yra laistomas. Ant
sutankinto grunto ruošiamas pagrindas iš smėlio - žvyro mišinio nuogrindos įrengimui. Visu pastato
perimetru į paruoštą tranšėją paklojamas betono sluoksnis, į kurį yra sumontuojami vejos borteliai.
Nuogrinda įrengiama iš akmenų, visu pastato perimetru. Nuolydis formuojamas nuo pastato sienos į
grunto pusę. Tarpai tarp akmenų ir sienos užpildomi sauso smėlio - cemento mišiniu, sumontuotas
šaligatvio bortelis neturi būti aukščiau akmens grindinio.
4.3. Stogas
Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
reikalavimus ir remiantis patvirtintu namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planu ir
technine projektavimo užduotimi, numatoma pasiekti atnaujinamo (modernizuojamo) pastato
stogo šilumos perdavimo koeficientą U≤ 0,16 W/ m2 K.
Turi būti sutvarkytos, išvalytos ir tinkamos eksploatuoti ventiliacijos kanalų angos. Ventiliacijos
kanalų vidinis paviršius valomas šepečiais (ežiais). Naudojami šepečiai gali būti polipropileniniai,
polimeriniai ir metaliniai. Ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo, biologinio apdorojimo būdas
susideda iš kanalų vidinio paviršiaus gramdymo ir apdorojimo rūgštiniu, šarminiu ir biocheminiu
preparatu. Į kanalo angą nuleidžiama armuota žarna su purkštuku. Kanalų sienutės nuo žemiausio taško
iki viršaus apdirbamos šarminiu plovimo preparatu, sudarytu iš vandens, lipnumą mažinančios,
ėsdinančios medžiagos. Po to kanalų angos valomos šepečio pagalba ir visi nešvarumai, statybinių
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medžiagų likučiai turi būti išimami butuose atidarius ventiliacijos kanalų groteles. Po to kanalų angos
apdirbamos preparatais stabdančiais riebalinių dalelių prikibimą prie sienučių.
Ventiliacijos kanalai paaukštinami iš blokelių arba plytų mūro. Įrengiamas tinklelis apsaugai nuo
paukščių.
Vėdinimo kanalų išvadai turi būti paaukštinami (jei reikia), siekiant efektyvaus patalpų vėdinimo
ne mažiau kaip 0,4 m virš stogo ar kito paviršiaus, taip pat ne mažiau kaip 0,3 m virš linijos,
jungiančios aukščiausius pastato dalių, esančių ne toliau kaip 10 m nuo išvado, taškus.
Sumontuojamos naujos užlipimui ant stogo ir palėpės vėdinimui skirtos išimamos ventiliacinės
angos. Sutvarkomas (permūrijami iki projektinio aukščio) ventiliacijos kanalų (kaminų) mūras.
Pastato denginys (perdanga) šiltinamas trijų sluoksnių 190 mm. storio mineraline vata. Nuo
esamos apšiltinimo medžiagos (šlakas) pašalinami visi nereikalingi pašaliniai daiktai (plytų duženos,
šiukšlės) ir nukasama esamos apšiltinimo medžiagos su šiukšlėmis ir organinės kilmės teršalais,
išlyginamas pagrindas. Ant paruošto esamos apšiltinimo medžiagos paviršiaus klojama garo izoliacija
200 mikronų storio. Paklojus garo izoliacija, dedamai du mineralinės vatos sluoksniai, kuriu bendras
storis yra 160 mm., o viršutinis priešvėjinės mineralinės vatos sluoksnis 30 mm. storio. Mineralinės
vatos degumo klasė ne žemesnė už B-s1,d0. Priėjimui prie pastogėje esančio išėmamų grotelių,
ventiliacijos kanalų, dūmtraukių ir nuotekų alsuoklių, nuo užlipimo į pastogę angos įrengiamas
praėjimo tiltelis iš medinių lentų sukaltų ant medinių tašelių. Tiltelio plotis 1200 mm. Atidžiai
apžiūrima esama medinė stogo konstrukcija. Kur reikia keičiamos puvinio paveiktos gegnės arba jų
dalys. Jei reikia stogo medinės konstrukcijos dalys sutvirtinamos papildomai. Nuimami seni puvinio
paveikti mediniai grebėstai. Paruošiamos vietos ties mūrtašiu gegnių prailginimui. Prailginamos
esamos medinės gegnės. Naujai suformuoti karnizai nuo apšiltintos sienos turi būti ne siauresni kaip
400 mm. Jų pakalimas montuojamas medinių dailylenčių. Ant esamų gegnių klojama difuzinė plėvelė
ir pritvirtinama išilginiais tašeliais (50 * 25 mm.) Kalami nauji grebėstai iš medinių lentų (100 * 32
mm.) Grebėstai yra iškišami už galinių pastato sienų iki 400 mm (analogiškai kaip karnizo įrengimas),
kad sudarytų pastogę apšiltintoms sienoms. Visa mediena (sena ir nauja) padengiama antiseptiku ir
antipirenu. Įrengiama nauja stogo danga. Stogo danga – valcuoto profilio plieninė stogo danga.. Ant
stogo dangos sumontuojami sniego gaudytuvai. Įrengiami lietaus vandens surinkimo latakai ant stogo ir
sumontuojami lietvamzdžiai iš plieninės skardos. Sutvarkomas (permūrijami iki projektinio aukščio)
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ventiliacijos kanalų (kaminų) mūras. Atstatomi nuotekų alsuokliai ir iškeliami virš stogo dangos su
stogeliu.
Ventiliacijos kanalų sienutės iki ventiliacijos angų šiltinamos priešvėjinės mineralinės vatos
plokštėmis 30 mm storio, prieš tai pastorinant ventiliacijos kanalo apatinę dalį reikiamo storio
mineralinės vatos plokšte. Klijuojama dviejų sluoksnių hidroizoliacinė danga ant ventiliacijos kanalų
sienų. Prie ventiliacijos kanalų paaukštinimo yra montuojamas skardos lankstinys (prieglauda).
Įrengiama metalinė tvorelė su sniego gaudytuvu.
4.4. Medinės durys
Keičiamos įėjimo į pastatą medinės, apšiltintos durys (Uw < 1,5 W/(m²K). Numatomos durys su
rakinama spyna. Laiptinės durys stiklinamos vienos kameros stiklo paketu. Durys turi atraminę
kojelę, pritraukimo mechanizmą (pritraukimo mechanizmų atsparumas kartotiniam atidarymui ir
uždarymui ne mažiau 50000 ciklų). Atliekama angokraščių apdaila.
4.5. Įėjimo į laiptines apdaila
Pagrindinio įėjimo laiptai naikinami, įėjimo į laiptinę aikštelė įrengiama iš betono su pagrindo
paruošimu, sukeliant gruntą, aptaisomi apdailos plytelėmis. Sumontuojami durų atidarymo ribotuvai.
Baigus sienų šiltinimo darbus prie sienos sumontuoti vėliavos laikiklį, namo numerį, inžinerinių
tinklų skiriamuosius ženklus ir gatvės šviestuvą.
Po pastato atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo klasė ne žemesnė kaip B
pagal patvirtintą namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą STR 2.01.02:2016
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

5. Trečiųjų asmenų interesų užtikrinimas
trečiųjų asmenų pagrįstų interesų apsauga įvertinta dviem aspektais:
- trečiųjų asmenų poveikis projektuojamam pastatui ir jo aplinkai sklype, taip pat ir pastato
gyventojams;
- projektuojamosios būsto visumos poveikis tretiesiems asmenims.
Atlikus pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus, trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos
nepablogės, palyginus su sąlygomis, kurias jie turėjo iki statybos pradžios. Pastato, inžinerinių sistemų
statyba (tiesimas) pastato viduje nepablogins trečiųjų asmenų statinių esamos techninės būklės ir
nesudarys prielaidų atsirasti veiksniams, galintiems vėliau (juos naudojant) pabloginti tų statinių
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techninę būklę. Nesuvaržoma galimybė tretiesiems asmenims patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės
kelius bei gatves, naudotis inžineriniais tinklais. Nesumažėja insoliacijos dydžiai. Sprendiniai
nepažeidžia trečiųjų asmenų gaisrinės saugos priemonių ir sistemų bei išsaugo jų funkcines savybes.
Techninio darbo projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų pagal SĮ str. 6, p.4.
6.Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas
„Didelę įtaką gyventojų sergamumui turi patalpų mikroklimatas. Patalpose mikroklimatą nulemia trys
pagrindiniai oro veiksniai - temperatūra, drėgmė ir judėjimas. Visų jų kompleksinis veikimas formuoja
mūsų šiluminę savijautą patalpose.
Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“
nustato gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų
ribines vertes, bei buto pagalbinių ir gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų
ribines vertes šaltuoju metų laikotarpiu.
Gyvenamųjų patalpų oro temperatūra turėtų svyruoti tarp 18-22°C. Patalpoje, kurioje miegama, ji
galėtų būti 2-3°C žemesnė, nes vėsus ir grynas oras pagilina miegą, pagerina poilsį, greičiau
užmiegama. Virtuvėje bei kitose patalpose, kur intensyviai dirbama, oro temperatūra taip pat turėtų būti
bent pora laipsnių žemesnė.
Šiluminei savijautai didelę reikšmę turi oro drėgmė, kuri turėtų būti tarp 35-60 proc. santykinės
drėgmės. Jeigu oro drėgmė didesnė, tai padidėja rizika sušalti, esant vėsiam patalpos orui arba perkaisti
karštoje aplinkoje. Be to, didesnė oro drėgmė sudaro palankias sąlygas įvairiems mikroorganizmams
gyvuoti, o drėgmės kondensacija ant vėsesnių paviršių sudaro nemalonų drėgmės jutimo jausmą.
Oro judėjimas yra būtinas patalpose, nes priešingu atveju blogėja savijauta ir darbingumas. Oro
judėjimo greitis patalpose turėtų būti nuo 0,05 m/s iki 0,15 m/s. Patalpų vėdinimas padeda pašalinti
įvairius teršalus, dulkes ir mikroorganizmus. Todėl viešbučio paskirties patalpose oras turėtų keistis ne
mažiau kaip 3 kartus per valandą. Ypatinga ventiliacija turi būti virtuvėse, nes čia atliekami įvairūs
buitiniai darbai.
Svarbu, kad per parą mikroklimato rodikliai žymiai nesvyruotų, nes tai nepalankiai veikia žmogaus
sveikatą. Taupant šilumą patalpose kambarius geriau vėdinti intensyviai, bet trumpai, negu po truputį
ilgą laiką. Svarbu neužstatyti šilumos šaltinių -(radiatorių) baldais, nes tai trukdo šilumai sklisti
patalpos.
6.1 Mikroklimato parametrų ribinės vertės
1. Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės
pateikiamos šios higienos normos 1 lentelėje.
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2. Buto pagalbinių ir gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų ribinės vertės šaltuoju
metų laikotarpiu pateikiamos šios higienos normos 2 lentelėje.
1. Lentelė. Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų
ribinės vertės
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Mikroklimato parametrai

Ribinės vertės
Šaltuoju
metų
laikotarpiu
Oro temperatūra, °C
18–22
Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo 3
grindų, ne daugiau kaip °C
Santykinė oro drėgmė, %
35–60
Oro judėjimo greitis, m/s
0,05–0,15

Šiltuoju
metų
laikotarpiu
18–28
3
35–65
0,15–0,25

2. Lentelė. Buto pagalbinių ir gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų ribinės vertės
šaltuoju metų laikotarpiu
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Patalpos
Buto pagalbinės
Koridoriai ir sandėliukai
Drabužinės
Vonios ir tualetai
Gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo
Laiptinės, koridoriai, holai, vestibiuliai
Bendros virtuvės
Tualetai, prausyklos, dušai, vonios kambariai
Rūsiai ir sandėliai
Darbo ir poilsio kambariai
Skalbyklos
Džiovyklos

Temperatūrų ribinės vertės, °C

18–21
18–20
20–23
14–16
18–22
20–23
4–8
18–22
18–22
20–23

3. 1 lentelėje gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų šaltuoju metų laikotarpiu
nustatytos oro temperatūros ribinės vertės netaikomos visuomeninėms pastatų patalpoms, kuriose
lankytojai būna apsirengę lauko drabužiais. Šiose patalpose oro temperatūra turi būti 14–16 °C.
4. Vertinant daugiabučių gyvenamųjų namų gyvenamųjų patalpų mikroklimatą, laikoma, kad
mikroklimato parametrai pastatų patalpose užtikrinti, jei jie išmatuoti patalpose, kurios nuo statinio
pripažinimo tinkamu naudoti yra nepertvarkytos (neapšiltintos sienos iš vidaus, neatlikti šildymo
sistemos pertvarkymo darbai ir kiti darbai, gerinantys patalpų šiluminę aplinką), ir atitinka šios higienos
normos reikalavimus
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7. Techninių reikalavimų statybos reglamento str 2.01.01(3):1999 techninių reikalavimų
suvestinė „išorės aplinka“
Reguliuojama
sritis

Statinių pagal A kategorijos technines
specifikacijas reikalavimai

Statybos produktai pagal B kategorijos
technines specifikacijas

Funkcionavimo
reikalavimai

Eksploatacinių
savybių
reikalavimai

Statybos
produktai ar jų
grupės

Savybės

Teršalų emisijos
ir teršalų
sklidimo
matavimo ar
skaičiavimo
būdai.

Statybos
medžiagos,
naudojamos
pamatams,
išorinėms
sienoms,
išoriniams
grindiniams,
stogams ir
biriosios
medžiagos.

Teršalų išleidimas į
išorės orą, dirvožemį
ir vandenį, įvertinus,
jei reikia, teršalų
koncentraciją
gaminiuose.
Išleidimo mažinimo
faktorius dėl
sandarinimo.

Teršiančių
medžiagų
talpyklos ir jų
sandarinimo
sistemos.

Teršalų išleidimas į
dirvožemį, vandenį ir
orą. Sandarumo,
signalizacijos sistemų
efektyvumas.

Užtikrinti
tinkamą
projektavimą.
Pasirūpinti
tinkamu
projektu.

Degimo įtaisai,
dūmtakiai ir
kaminai.

Teršalų išleidimas į
orą.

Sandarinimo,
nuotėkų
pašalinimo,
valymo ir
priežiūros būdai.

Tinklai ir
sistemos, barjerai
bei sandarinimo,
oro
kondicionavimo,
vėdinimo
sistemos ir
vamzdynai.

Poveikis išorės Teršalų emisijos,
aplinkai
teršalų sklidimo
prevencija.

Efektyvių
sandarinimo,
nuotėkų
pašalinimo,
valymo operacijų
prevencija bei
priežiūra.
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1.1. Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos
Ši techninė specifikacija yra neatskiriama techninio projekto techninių specifikacijų bendroji
dalis. Ji papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių technines
specifikacijas.
Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis:
statybos darbų organizavimas; statybos paruošiamieji ir ardymo darbai; visų rūšių statybos aikštelėje
vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai (vykdymas ir darbų kokybės
kontrolė).
Techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybinių medžiagų
Gamintojams ir Tiekėjams.
Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendrųjų statybos darbų rūšis žr. sekančiuose šių
techninių specifikacijų skyriuose.
Statytojas, norintis gauti leidimą atnaujinti (modernizuoti) statinį, savivaldybės administracijai
pateikia prašymą ir kitus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nurodytus dokumentus tiesiogiai ar
nuotoliniu būdu, pasinaudodamas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės
priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) www.planuojustatyti.lt.
Jei projektą pagal kompetenciją patikrinęs asmuo nusprendžia, kad projektas neatitinka
nustatytų reikalavimų, prašymą pateikęs asmuo neturi statytojo teisės, trūksta privalomų pateikti
dokumentų, pagal tikrinusio projektą asmens prašymą nustatytu terminu nepateiktas statinio popierinis
variantas ar yra kitų priežasčių, dėl kurių pagal tokį projektą negali būti išduotas statybą leidžiantis
dokumentas, jis tai nurodo IS „Infostatyba“, atskirai pateikdamas nepritarimo motyvus; turi būti
nurodyta, kokie konkretūs teisės aktų reikalavimai yra pažeisti ar kokios prisijungimo sąlygos ar
specialieji reikalavimai neįvykdyti, arba tai, kad trūkstant pateiktos informacijos sprendimui priimti,
pagal tikrinančio asmens prašymą papildoma informacija nebuvo pateikta ir dėl to pritarti projektui
nėra galimybės.
Jei projektą patikrinęs asmuo projektui pritaria, jis tai nurodo IS „Infostatyba“; nustatytu
terminu pritarimo nenurodžius, laikoma, kad projektui yra pritarta.
Pasibaigus projekto tikrinimo terminui, įgaliotas išduoti statybą leidžiantį dokumentą
savivaldybės valstybės tarnautojas per 3 darbo dienas raštu informuoja statytoją, kad jam:
- išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, – jei negauta nė vieno nepritarimo projektui; jei buvo
nuspręsta leisti statyti statinį laikinai naudoti, statybą leidžiančiame dokumente nurodomas statinio
laikino naudojimo terminas;
- statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, – jei gautas nors vienas nepritarimas projektui, taip pat
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Statybos įstatymo 23 straipsnio 23 dalies 1 punkte nurodytu atveju; neišdavimo motyvai nurodomi
rašte.
Išduodant statybą leidžiančius dokumentus, iš statytojų imama Vyriausybės nustatyto dydžio
rinkliava.
Statytojas informaciją apie rangovo pasamdymą ir kiekvieno pagrindinių statybos sričių vadovo,
nurodyto Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 12 punkte, pasamdymą ar paskyrimą ne vėliau kaip
per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo paskelbia IS „Infostatyba“ interneto tinklalapyje
www.planuojustatyti.lt.
Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai) turi būti Lietuvos Respublikoje registruotas ir
atitinkamai atestuotas juridinis vienetas, turintis panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atlikti reikalingą
personalą bei įrangą.
Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai), užsakovui paprašius privalo pateikti savo atliktų
panašių darbų sąrašą ir sudaryti sąlygas juos apžiūrėti.
Rangovas privalo:
1) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio
statybos vadovą (turi turėti statybos inžinieriaus išsilavinimą);
2) pradėti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas (užsakovas) pateikė statybos leidimą bei
statinio projektą ir pagal aktą perdavė statybvietę (o rangovas ją priėmė);
3) vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, taip pat Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytais
atvejais pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą, vadovautis įstatymais,
Vyriausybės nutarimais, teritorijų planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikytis nustatytų statinio
projektavimo sąlygų reikalavimų, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytų
reikalavimų, vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir
statinio statybos techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus;
4) įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį;
5) užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas
statybvietėje bei rekonstruojamame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų
kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių
apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos
sąlygų, nurodytų Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje;
6) įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos
dokumentus ir perduoti juos statytojui (užsakovui) (jei šiuos dokumentus rangovas praranda, jis turi
savo lėšomis juos atkurti); atlikti konstrukcijų tyrimus bei atidengti paslėptas konstrukcijas ir paslėptus
darbus;
7) dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti;
8) leisti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnams
bei statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję su jų pareigų
vykdymu, netrukdomiems patekti į statybvietes, statomus (rekonstruojamus, remontuojamus) ar
griaunamus statinius (juose esančius butus) bei minėtų asmenų reikalavimu pateikti visus statybos
dokumentus.
Jei rangovas numato dalį Darbų perduoti vykdyti subrangovams, tai ši dalis negali viršyti 40
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procentų visos Darbų apimties. Subrangovai turi atitikti bendruosius kvalifikacinius reikalavimus, taip
pat turėti galiojančius atestatus tiems darbams, kuriuos subrangos būdu tiekėjas (generalinis rangovas)
perduoda subrangovui vykdyti. Jei, tikrinant pasiūlymą, išaiškėja, kad siūlomi subrangovai šių
reikalavimų neatitinka, tiekėjo pasiūlymas atmetamas.
Užsakovas, Techninis prižiūrėtojas, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai
privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais.
1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams
Pagrindinių sričių
Statybos įstatymas.

statybos

vadovų

kvalifikaciją

reglamentuoja

Lietuvos

Respublikos

Vykdyti ypatingųjų statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultūros paveldo vietovėje, kultūros paveldo objekte, statinių statybą t a m e t a r p e
a t n a u j i n i m o ( m o d e r n i z a v i m o ) r a n g o s d a r b u s turi teisę Lietuvos Respublikoje
įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės įmonė, gavusi Vyriausybės įgaliotos institucijos
išduotą atestatą verstis šia veikla ir turinti teisę atlikti nurodytus rangos darbus kultūros paveldo objekto
teritorijoje, kultūros paveldo objekte, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Rangovų ir
subrangovų
atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka valstybės įmonė Statybos produkcijos
sertifikavimo centras.
Statybos rangovų ir subrangovų teises ir pareigas nustato užsakovas su juo sudarytoje statybos
rangos sutartyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu bei kt., poįstatyminiais
aktais, statybos techniniais reglamentais.
1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir
specialistams
Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:
Statinio statybos vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba
vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas
statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali
būti bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą
bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio
projektui ir statinio normatyvinę kokybę, gavęs Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą
verstis šia veikla ir turintis teisę atlikti nurodytus rangos darbus kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui
(kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir
įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti,
vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos darbams, būdamas techniniais klausimais pavaldus
statinio statybos vadovui, pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę, gavęs
Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla ir turintis teisę atlikti nurodytus
rangos darbus kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
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1.4. Saugaus darbo, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje
užtikrinimo reikalavimai statybos metu
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklėmis
statyboje bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatinga dėmesį būtina atkreipti į tai, kad:
-pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną;
-pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų
gerai apšviestos;
-keliamų gaminių prikabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga;
-kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti;
-gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš zonų kur
yra žmonės;
-nebūtų žmonių po keliamosiomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali nukristi;
-nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu;
-darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal SDTB-13
„Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“;
-dirbantieji ant stogo darbininkai būtų aprūpinti apsauginiais diržais;
-tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai ant
stogo būtų sustabdyti;
-objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonės;
-visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti;
-esamos laiptinės ir praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis;
- iki statybos pradžios būtų parengtas rangovo darbų vykdymo (technologinis) projektas;
-būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą.
-Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų ir atskiruose pastato aukštuose, kur vyksta statybos darbai, gerai
prieinamuose vietose būtina įrengti priešgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir ir kitu priešgaisriniu
inventoriumi).
Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės.
Apsauginis šalmas. Darbuotojai dirbantys statybvietėje ar ją lankantis, turi būti aprūpinti statybiniais
šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas šalmas turi būti gamintojo
paženklintas :nurodytas šalmo tipas, pagaminimo metai ir metų ketvirtis, Europos standarto žymuo, gamintojo
pavadinimas arba identifikacinis ženklas, CE žyma ir šalmo dydis;
Pirštinės. Pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas
privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines;
Apsauginiai darbo drabužiai. Apsauginiai darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN
340 reikalavimus;
Profesinė avalinė. Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus;
Įspėjamieji saugos ir sveikatos ženklai
Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir sveikatos darbo
vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų negalima pakankamai apriboti
techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis.
Pagrindiniai naudojami ženklai:
 Draudžiamieji;
 Įspėjamieji;
 Įpareigojamieji;
 Evakuaciniai;
 Gaisrinių saugos priemonių;
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 Informaciniai.
Šie ženklai naudojami tam, kad darbuotojas suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų
jos išvengti. Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės ir/arba
„STOP“juosta.
Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip užtikrinamas
efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, greičiau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios tarnybos.
Statybvietėje dirbantieji atlieka kėlimo, laikymo, nešimo, stūmimo ir kt. darbus. Padidėjusi rizika
pasitempti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Žiemos metu
šios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo.
Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natūralus apšvietimas,
apšviečiamos hologeniniais šviestuvais.
Objekte naudojami draudžiamieji ženklai:
 Rūkyti draudžiama;
 Pašaliniams įeiti draudžiama.
Objekte naudojami įspėjamieji ženklai:
 Įspėjamasis apie elektros srovės pavojų;
 Įspėjimas apie degiąją medžiagą;
 Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojų;
 Įspėjimas apie pakeltą krovinį;
 Įspėjimas apie pavojų nukristi.
Objekte naudojami įpareigojamieji ženklai:
Būtina dėvėti batus;
Būtina prisirišti apsauginį šalmą;
Būtina dėvėti apsauginius apsauginėmis priemonėmis.
Vietose esančiose 1,3 m ir aukščiau, įrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi
būti ne žemesni kaip 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m
aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu tašeliu.
Asmeninių saugos priemonių naudojimas
Visi dirbantieji aprūpinami plaštaka apsaugančiomis pirštinėmis ir batais su nepersmeigiamu padu ir
apsaugine nosele. Žiemos metu papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės.
Suvirintojai mūvi pirštines apsaugančias nuo terminių pavojų. Dėvi apsauginę odinė prijuostę ir
kostiumą iš sunkiai degios medžiagos. Avi specialius botus. Naudojasi specialiais apsauginiais skydeliai
saugančiais veidą ir akis.
Krovinių kėlimo rankomis darbai paskirstomi atsižvelgiant į krovinio ir darbo vietos pobūdį,
darbuotojų fizines galimybes, amžių ir kitus veiksnius.
Siekiant kėlimo metu išvengti rizikos, kroviniai turi būti tinkamai įpakuoti. Jie kraunami tik tam
parinktose ir įrengtose vietose.
Darbuotojams nuolat dirbantiems kėlimo darbus rankomis, daromos papildomos pertraukos. Jie aprūpinti
apsaugine avalyne, dėvi pirštines. Darbuotojai instruktuojami kaip saugiai atlikti krovinių kėlimo
rankomis darbus, kad būtų visiškai išvengta grėsmės saugai bei sveikatai. Jie mokami, kaip taisyklingai atlikti
kėlimo darbusis ir naudoti pagalbines technines priemones.
1.5. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) dokumentai
Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė
dokumentacija bei gautas statybą leidžiantis dokumentas. Rangovinė organizacija turi įrengti stendą su
privaloma informacija. Rangovinė organizacija parengtame darbų vykdymo technologiniame projekte gali
koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų
kokybei bei nepažeis darbo saugos reikalavimų.

Statinys:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas.
S. Moniuškos g. 35, Vilnius. Ypatingas

TDP-BD
Lapas 18 iš Lapų 25

UAB "A-Z projektai"

Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki
statybos darbų pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą apie
statybos pradžią.
Išankstinis pranešimas apie statybos pradžią statybvietėje turi būti iškabintas (paskelbtas) matomoje vietoje
(stende su informacija apie statomą statinį ir prireikus tikslinamas apie tai pranešant Valstybinės darbo
inspekcijos teritoriniam skyriui.
Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas, kai statinį projektuojant ar statant dalyvauja
daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi
užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir statybos
metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti normatyviniuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir
sveikatos reikalavimų įgyvendinimą bei vykdyti nurodytas pareigas.
1.6. Bendri reikalavimai įrenginiams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka
Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų
įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti
nurodoma kokiu nors kitu būdu.
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta
medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti
pateikiama inžinieriaus ir užsakovo patvirtinimui.
Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į
oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų
kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo
produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.
Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei
negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.
Apšiltinimo ir apdailos medžiagos sandėliuojamos laikinai įrengtose sandėliavimo vietose.
Į objekto teritoriją atvežti gaminiai, iškraunami į įrengtas krovinių sandėliavimo aikšteles. Gaminiai
sandėliuojami pagal gaminių sandėliavimo schemas.
Norint sandėliuoti statybines medžiagas kitiems savininkams priklausiančioje žemėje rangovinė
organizacija privalo gauti raštišką
sutikimą.
Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių
dokumentų reikalavimus, turėti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir atitikti techninėse
specifikacijose nurodytiems reikalavimams.
Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos medžiagos turi
būti gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę.
Sandėlių ir statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausią statybinių mašinų,
mechanizmų ir darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir iškrovimo operacijų skaičių,
patogų privažiavimą, saugias darbo sąlygas.
Išdėstant sandėlius laikomasi tokių reikalavimų:
Uždari ir atviri sandėliai pageidaujama, kad būtų kuo arčiau darbo vietų;
Ruloninės ir apšiltinimo medžiagos turi būti laikomos kiek galima arčiau kranų pastatymo vietų;
Medžiagas sandėliuoti pagal medžiagų gamintojų rekomendacijas.
Vykdant darbus, draudžiama medžiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandėliuoti laiptinėse,
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koridoriuose ir praėjimuose.
Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama.
Prie esamų inžinerinių tinklų žemės darbai vykdomi rankiniu būdu.
Gervės tvirtinimo būdai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo būdas konkretizuojamas rangovo
technologiniame projekte.
1.7. Nurodymai dėl įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.
Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos
produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės,
vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas užsakovo
sutikimas.
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:
-gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
-specifikacija;
-nuoroda kam skiriama;
-spalvos nuoroda;
-pagaminimo data;
Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka
specifikaciją ir kurių pageidauja užsakovas.
Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros
įrangos katalogus ir standartų dokumentus užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai.
Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo užsakovo ir inžinieriaus patvirtinimo.
Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs
pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.
Rinkdamas komponentus medžiagas, rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius
metalus apsaugoti nuo korozijos.
Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas
išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo.

1.8. Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir kt.)
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangeliavndenilių,
švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų.
Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų, chlorpreno kaučiuko, poliacetatų, poliuretanų,
polivinchloridų, polivinildenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių,
poliamidų.
Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje (gumoje, klijuose, laminuotoje
medienoje).
1.9. Įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties deklaracijos)
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:
- eksploatacinių savybių deklaracija;
- gaminio rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
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- specifikacija;
- nuoroda ar skirta interjerui ar eksperjerui;
- spalvos nuoroda;
- gaminio pagaminimo data.
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei
pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir
brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę
arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu.
1.10. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos
Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai
ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei
pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.
Gaminių ir medžiagų pristatymas
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.
Pristatymo patikrinimas
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas
už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui.
Saugojimas aikštelėje
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis
kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.
Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir
tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama.
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis
rangovo sąskaita.
Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako rangovas.
1.11. Bandymai ir pavyzdžiai
Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti inžinierius.
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: -šalių
susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas,
-turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų,
-bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir pavyzdžių
aprobavimo būdai turi būti suderinti su inžinieriumi.
-bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
Bandymus atlikti tik dalyvaujant inžinieriaus atstovui.
Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas nedelsdamas privalo
informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus
turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, rangovas privalo nedelsdamas apie
tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų
organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.
Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, rangovas turi dalyvaujant užsakovui ar jo atstovui bei
inžinieriui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja užsakovas bei vietinės susijusios žinybos.
Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti
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suteikiami rangovo.
Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai
Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti užsakovui ir
inžinieriui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi buti laikomi iki pat darbų
užbaigimo.
Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. PASLĖPTI DARBAI
Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus aikštelėje ir inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir
įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar darbus.
APSAUGA
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės
kaitros ir per greito džiuvimo.
1.12. Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija
Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje pastato
eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais.
Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu
žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su
inžinieriumi.
Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos
pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas.
Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą.
Identifikacines etiketės
Visa įranga, įskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius vožtuvus,
valdymo vožtuvus ir pagrindinės atšakos vamzdžio sklendės turi turėti identifikacines etiketes. Kiekvienoje
etiketėje turi būti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.
Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, schemas, kuriose būtų nurodyta, kokią irangą jie valdo.
Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iš daugiasluoksnio
spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu.
Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais atžvilgiais
turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose specifikacijose ar
brėžiniuose nėra nurodyta kitaip.
Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir tekstas, ir
pateikti užsakovo patvirtinimui. Užsakovui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies pavyzdžiai.
Prie gaisrinių hidrantų, čiaupų bei kitų įrenginių turi būti nurodyti ženklai, kaip to reikalauja Lietuvos
standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Už tų ženklų pateikimą ir pritvirtinimą atsako
Rangovas.
Vamzdžių identifikacija
Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą.
Naudokite identifikacijos spalvas ir kodus, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis.
Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti užsakovo
patvirtinimui.
1.13. Tikrinimai ir statybos užbaigimas
Tikrinimai
Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti inžinieriui patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, inžinierius turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų
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nesilaikymo išlaidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas.
Rangovo pateikiama dokumentacija
Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų,
techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko
inžinerinių tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, pastatų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją,
kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais.
Rangovas taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją, reikalingą priduodant pastatą naudoti.
Statybos metu rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą,
kuris būtų prieinamas užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms.
Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto
pridavimą Valstybinei priėmimo komisijai.
Statybos užbaigimo dokumentacija
Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui, rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius:
-Veikimo principą ir sistemos aprašymą
-Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas
-Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms
-Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail.
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams.
Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje
pateikiamos kodavimo sistemos.
Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.
Užbaigimas
Užbaigus statinio statybą, Aplinkos nustatyta tvarka surašomas statybos užbaigimo aktas (Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas, 2010 m. spalio 1 d.).
1.14. Garantija
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus.
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji
atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio
garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip:
1) visiems darbams – 5 metai,
2) paslėptiems darbams -10 metų.
3) specialiai paslėptiems – 20 metų
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl
nepakankamos darbo kokybės. blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir reikalingą
techninį veikimą.
Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos
Respublikos statybos įstatymą.
1.15. Garantinis aptarnavimas
Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme
nurodytame laikotarpyje.
Kiekvienas atliktas darbas turi būti apiformintas dokumentais.
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1. 16. Techninė dokumentacija
Techninė dokumentacija
Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius: išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius. Anksčiau
minėti brėžiniai turi būti ruošiami kompiuteriu. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba.
Įrengimų techninė dokumentacija
Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Užsakovui šią įrangos arba įrengimų techninę
dokumentaciją:
-Saugumo eksploatacijos aprašymas.
-Įrenginių techninis pasas.
-Atsarginių dalių sąrašas.
-Techninio aptarnavimo aprašymas.
-Įrengimo stipruminiai skaičiavimai.
-Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.
Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Užsakovui popieriniame (1 egz.) variante ir
kompiuteriniame diskelyje. Įvežtos dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
1. 17. Statybos užbaigimas

Statytojas, atlikęs gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, Padaliniui,
esančiam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia prašymą išduoti Aktą (toliau – Prašymas).
Statybos užbaigimo komisijai pateikiami šie dokumentai:
1. Statinio projektas su žyma „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, pasirašyta statinio statybos vadovo
ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo (popierinis variantas).
2. Statybą leidžiantis dokumentas (popierinis variantas).
3. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os).
4. Statinio (-ių) bendrieji rodikliai .
5. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.
6. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų aktais ir statinio laikančių
konstrukcijų išbandymų apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir
išbandymo aktais.
7. Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos
(schemos).
8. Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai.
9. Geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai.
10. Statinio projekte numatytų pastato konstrukcijų šilumos laidumo, vibracijos bei patalpų apšvietimo
matavimų dokumentai. Projekte numatytų pastato konstrukcijų šilumos laidumo, triukšmo, infragarso ir
žemo dažnio garsų, vibracijos, apšvietos, mikroklimato ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotose ar
akredituotose laboratorijose, dokumentai.
11. Statinio techninis pasas (kai jis privalomas).
12. Pastato techninis-energetinis pasas (kai jis privalomas) .
13. Pastato energinio naudingumo sertifikatas (kai jis privalomas) .
14. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės
aktais nustatytu būdu.
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15. Pažymos apie energetikos įrenginių technins būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo
ir derinimo darbus.
Gavęs visus privalomus pateikti dokumentus, Komisijos pirmininkas IS „Infostatyba“ arba
Inspekcijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje (tais atvejais, kai registruoti Prašymo IS
„Infostatyba“ nėra galimybės) užregistruoja Prašymą, paskelbia jį kartu su pridėtais dokumentais ir ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo užregistravimo dienos oficialiu el. paštu informuoja
Reglamento 1 priede nurodytus subjektus, kurių atstovai įtraukti į Komisijos sudėtį, nurodydamas datą
ir laiką, kada Komisija vykdys Procedūras.
Komisijos nariai pagal kompetenciją vizualiai patikrina statinio atitiktį statinio projektui,
išnagrinėja visus Komisijai pateiktus dokumentus (jų apimtį, sudėtį, juridinio įforminimo
reikalavimus), pagal tai nustato, ar įvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio
atitiktį esminiams reikalavimams. Komisija gali atrankos būdu patikrinti statinio dalių, konstrukcijų,
elementų, inžinerinių sistemų ir kt. atitiktį pateiktiems dokumentams, taip pat pareikalauti iš Statytojo
atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt.
Komisijai reikalingus paaiškinimus teikia Statytojas (jo įgaliotas asmuo), taip pat Statytojo
pakviesti statinio projekto vadovas, statinio projekto ekspertizės vadovas, statinio projekto vykdymo
priežiūros vadovas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, statinio statybos vadovas, statinio statybos
specialiųjų darbų vadovai.
Jeigu statinio projekte numatyta atskirų statinių statybą užbaigti ne vienu metu, gali būti
išduodami atskiri užbaigtų statyti statinių Aktai, jei šie statiniai gali būti naudojami pagal statinio
projekte numatytą paskirtį nepriklausomai nuo kitų statinio projekte numatytų statyti, rekonstruoti ar
atnaujinti (modernizuoti) statinių statybos užbaigimo.
Aktas ir Komisijai pateikta dokumentacija perduodama Prašymo pateikėjui, po vieną akto
egzempliorių – rangovui ir Padaliniui.
Statybos užbaigimo data laikoma Akto pasirašymo data.
Aktas yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre
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TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO
DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO IR
ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO
2013 m. gegužės 15 d. Nr. 1-1242
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 21 ir 22
punktais, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės
paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo
13 ir 15 straipsniais ir atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos 2012 m. spalio 25 d.
priimtoje direktyvoje 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos
direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir
2006/32/EB (ES oficialus leidinys L 315/1, 2012-11-14), įtvirtintus esminius principus ir nuostatas,
Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose
namuose programą (toliau – Programa) (pridedama).
2. Paskirti Programos įgyvendinimo administratoriumi viešąją įstaigą „Atnaujinkime
miestą“.
3. Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių:
3.1. patvirtinti modernizuojamų (atnaujinamų) daugiabučių namų sąrašus;
3.2..patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose
namuose programos įgyvendinimo tvarkos aprašą.

Meras

Artūras Zuokas
______________

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2013 m. gegužės 15 d.
sprendimu Nr. 1-1242
2015 m. kovo 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr.
1-2243 redakcija

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO
DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose
programos (toliau – Programa) paskirtis – atkurti ar pagerinti Vilniaus miesto daugiabučių namų
technines ir energines normatyvines savybes, siekiant išlaikyti esminių statinio reikalavimų visumą,
sumažinti šiluminės energijos sąnaudas ir racionaliai naudoti energijos išteklius, sumažinti
gyventojų šildymo išlaidas bei pagerinti aplinkos ir gyvenimo kokybę.
2. Programa parengta Vilniaus miesto savivaldybei vykdant Lietuvos Respublikos
statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pavestą statinių naudojimo
priežiūros atlikimo funkciją ir įgyvendinant vieną iš Lietuvos būsto strategijos tikslų – užtikrinti
efektyvų esamo būsto naudojimą, priežiūrą, atnaujinimą ir modernizavimą bei racionalų energijos
išteklių naudojimą, taip pat remiantis statybos techniniais reglamentais STR 2.01.09:2005 „Pastatų
energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“, STR 2.01.01(6):2008 „Esminis
statinio reikalavimas Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 1.12.05:2010
„Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“. Įgyvendinant
Programą siekiama prisidėti prie Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos
(toliau – Daugiabučių namų atnaujinimo programa), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213, tikslo iki 2020 metų pabaigos sumažinti šiluminės
energijos (kuro) sąnaudas daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal iki 1993 metų galiojusius
statybos techninius normatyvus.
3. Programa atitinka Daugiabučių namų atnaujinimo programą.
II. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ
4. Remiantis Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis, Vilniaus miesto
gyvenamąjį fondą 2012 metais sudarė 6620 daugiabučiai namai. Daugiau nei pusė jų – 1960–2000
m. statyti stambiaplokščiai, gelžbetoniniai monolitiniai, monolitiniai ir mūriniai namai. Jie buvo
statomi ilgam eksploatacijos laikotarpiui – 100–125 metų.
5. Nuo 2002 metų įsigaliojusiame naujajame statybos techniniame standarte (STR
1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“, stambiaplokščių namų
eksploatavimo trukmė nustatyta 100 metų, monolitinių – 120 metų. Pagal anksčiau galiojusias
normas daugiabučiai namai buvo projektuojami ir statomi numatant, kad gelžbetoninių pamatų ir
surenkamų gelžbetoninių sienų bei perdangų vidutinė eksploatavimo trukmė sieks 125 metus,
durų ir langų mediniais rėmais – 40 metų, stogo – 10 metų, sandūrų hermetiškumo – 8 metus, o
dažytos fasado apdailos – 6 metus.
6. Pastatų pamatų, sienų ir perdangų eksploatavimo trukmė dar nėra viršijusi tiek pagal
ankstesnius, tiek pagal šiuo metu galiojančius statybos techninius reikalavimus nustatytų
eksploatavimo laikotarpių, tačiau neatnaujintų stambiaplokščių namų stogų, sandūrų
hermetiškumo ir fasado apdailos eksploatavimo trukmė jau yra perkopusi norminį eksploatavimo
laikotarpį. Nors dalis daugiabučių namų gyventojų savo lėšomis atnaujina fasadus, dėl
nepakankamos pastatų hidroizoliacijos per stogus ir siūles drėksta bei šąla atitvaros, pastatų viduje
kaupiasi drėgmė, todėl susidaro palankios sąlygos augti pelėsiui. Atliktų tyrimų metu nustatyta,
kad dėl išorinių sienų savybės sugerti vandenį prastėja sienų izoliacinės savybės ir trumpėja
konstrukcijų ilgaamžiškumas. Tai įrodo, jog yra būtinos nemažos investicijos esamos būklės
daugiabučiams namams atnaujinti tam, kad būtų išlaikyti norminiuose teisės aktuose įtvirtinti
daugiabučių namų eksploatavimo ir techninės būklės reikalavimai. Laikantis šių reikalavimų, būtų
užtikrinimas pastatų ilgaamžiškumas ir efektyviau vartojama šiluminė energija.
7. Vilniaus centrinio šilumos tiekėjo duomenimis, 2008–2012 m. prie centrinio šilumos

tiekimo tinklų prijungti Vilniaus miesto daugiabučiai namai šildymui per šildymo sezoną
vidutiniškai suvartojo 110–131 kWh/m2 šiluminės energijos, kuri daugiabučių namų gyventojams
kainavo apie 400 mln. Lt. Vilniaus mieste suvartojamos šiluminės energijos duomenys pateikiami
1 lentelėje.
1 lentelė. Suvartojama šiluminė energija (per šildymo sezoną)
Pavadinimas
2008–
2009–
2010–
2011–
2012–
2013–
2014–
2009 m.
2010 m.
2011 m.
2012 m. 2013 m. * 2014 m.* 2015 m.*
Daugiabučių
namų
suvartota
1.875,304 2.119,714 2.040,541 2.177,090 2.259,709 2.342,327 2.424,945
šiluminė
energija (iš
viso MWh)
Gyventojų
šiluminės
energijos
sąnaudos (iš
122.526
117.480
124.747
123.805
124.915
123.026
127.136
viso tūkst.
Eur be
PVM)
Daugiabučių
namų
suvartota
126
143
137
146
152
157
163
šiluminė
energija
(kWh/m2)
Gyventojų
šiluminės
energijos
8,1
7,8
8,4
8,4
8,7
8,7
9
sąnaudos
(Eur be
PVM/m2)
* Numatoma daugiabučių, prijungtų prie Vilniaus miesto centrinio šilumos tiekėjo, suvartojama
šiluma, neatsižvelgiant į galimą daugiabučių atnaujinimo mastą.
8. Esamos būklės analizė parodė, kad daugiausia šiluminės energijos suvartoja tipiniai iki
1993 metų statyti stambiaplokščiai, plytų mūro, monolitiniai ir monolitiniai gelžbetoniniai
daugiabučiai namai. Šie namai šiluminės energijos vidutiniškai suvartoja 140–160 kWh/m2 per
šildymo sezoną. Duomenys pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. Tipinių iki 1993 metų statytų stambiaplokščių, plytų mūro, monolitinių ir
monolitinių gelžbetoninių daugiabučių namų suvartojama šiluminė energija (2009–2011 m.
šildymo sezonų vidurkis)
Faktiškai
Faktinės šil.
Faktiškai
Faktinės šil.
suvartota šil.
energijos
suvartota šil.
energijos
Pavadinimas
energija
sąnaudos
energija
sąnaudos
(2009–2011
(2009–2011
(2009–2011
(2009–2011
metų šildymo
metų šildymo
metų šildymo
metų šildymo

sezonų
vidurkis
MWh)
Iš viso daugiabučių
(suma/vidurkis)
Iš jų stambiaplokščių
Iš jų plytų mūro
Iš jų monolitinių/monolitinių
gelžbetoninių
Iš jų kiti

sezonų
vidurkis Eur
be PVM)

sezonų
vidurkis
kWh/m2)

sezonų
vidurkis
Eur/m2 be
PVM)

2. 014, 199

121 584,660

135,6

8,1962

931.287
59.592

56 249,050
3 565,5951

147,4
158,9

8,9202
9,5864

3.950

255,7159

130,0

7,8487

1.019.370

61 513,9139

123,5

7,4432

9. Dėl anksčiau buvusių santykinai žemų šilumos kainų gyventojai neturi patirties, kaip
efektyviai vartoti šiluminę energiją, dėl nepakankamų pajamų retai skirdavo lėšų energijos
taupymo priemonėms savo namuose. Atnaujinus daugiabučius pastatus, įgyvendinus
kompleksines energijos taupymo priemones (apšiltinus sienas ir stogus, pakeitus langus bei
modernizavus šildymo sistemas), įmanoma šilumos suvartoti 60–80 kWh/m2 mažiau per šildymo
sezoną, t. y. pasiekti D ir aukštesnę energinio naudingumo klasę. Tokiu atveju atnaujinus 30 proc.
daugiausia šiluminės energijos suvartojančių pastatų per metus būtų sutaupyta iki 23,1696 mln.
Eur. Atnaujintinų daugiabučių suvartojamos šiluminės energijos mažėjimo galimumas
pateikiamas 3 lentelėje.
3 lentelė. Atnaujintinų daugiabučių suvartojamas šiluminės energijos mažėjimo galimumas
(skaičiai pateikiami 30 proc. daugiausiai šiluminės energijos suvartojančių daugiabučių)
Faktinių
Faktinio šil.
sąnaudų šil.
energijos
Pavadinimas
energijai
Numatomas
suvartojimo
Galimas
vidurkis
suvartojama
vidurkis
Galimas
Galimas
taupymas
name
s šiluminės
name
taupymas
taupymas
( iš viso
(2009–2011
energijos
(2009–2011
(kWh/m2)
(Eur/m2)
vid. name
m. šildymo
kiekis
m. šildymo
Eur)
sezonų
(kWh/m2)
sezonų
Eur/m2 be
kWh/m2)
PVM)
Stambiaplokš
11 5848–
čiai
147.4
8,9202
60–80
67–87
4–6
15 060
daugiabučiai
Mūriniai
9 268–11
158.9
9,5864
60–80
78–100
5–6
daugiabučiai
874
Monolitiniai
60–80
15 350–21
130
7,8487
50–70
3–4
daugiabučiai
722
60–80
6 951–10
Kiti
123.5
7,4432
43–64
3–4
426
8 6890–14
Vidurkis
135.6
8,1962
60–80
56–76
3–5
481
10. Energijos ištekliams sparčiai brangstant, darosi ypač svarbu Vilniaus miesto
daugiabučiuose pastatuose racionaliai vartoti energiją. Todėl Vilniaus miesto savivaldybė,
įgyvendindama 2013 m. kovo 15 d. pasirašytą Partnerystės dėl projekto „Daugiabučių namų
modernizavimo skatinimas, II etapas“ ir 2013 m. gruodžio 2 d. Partnerystės dėl projekto
„Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas“ įgyvendinimo ir bendradarbiavimo dėl
energinio efektyvumo didinimo programų įgyvendinimo savivaldybėje sutartys, parengė šią

Programą, skirtą sumažinti šiluminės energijos sąnaudas daugiabučiams namams. Įgyvendinant
šią Programą bus galima spręsti žmonių socialines problemas mažinant jų sąskaitų už energijos
išteklius dydį, užtikrinti esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymą daugiabučiuose namuose,
gerinti vidaus patalpų higienos sąlygas, skatinti būsto savininkus racionaliai vartoti energiją, taip
pat prisidėti prie klimato taršos mažinimo bei aplinkos tausojimo, gerinti pastatų techninę būklę
bei estetinį miesto vaizdą, didinti nekilnojamojo turto vertę.
III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
11. Programos įgyvendinimo tikslai:
11.1. sukurti technines, institucines, teisines ir finansines priemones tam, kad būtų galima
Savivaldybės iniciatyva sistemingai rengti ir įgyvendinti energinio efektyvumo didinimo
projektus, užtikrinančius efektyvų energijos vartojimą daugiabučiuose pastatuose;
11.2. sumažinti daug energijos vartojančiuose Vilniaus miesto daugiabučiuose namuose
suvartojamos šiluminės energijos sąnaudas, pasiekiant ne mažesnę kaip C daugiabučių namų
energinio naudingumo klasę; sumažinti daugiabučių namų gyventojų patiriamas išlaidas už
suvartotą šiluminę energiją; pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę bei komforto sąlygas;
11.3. užtikrinti, kad daugiabučiai namai atitiktų teisės aktuose numatytų esminių statinio
reikalavimų visumą ir kad naudojamos šiluminės energijos kiekis, atsižvelgiant
į vietovės klimato sąlygas ir gyventojų poreikius, nebūtų didesnis už reikiamą. Taip pat užtikrinti
pastatų konstrukcinių elementų stabilumą bei gyventojų ir visuomenės saugumą;
11.4. užtikrinti racionalų energijos išteklių naudojimą ir sumažinti išmetamųjų šiltnamio
efektą sukeliančių dujų kiekį;
11.5. skatinti daugiabučių namų savininkų bendrijų kūrimąsi ir jų veiklos efektyvumą.
12. Programos uždaviniai:
12.1.pasirengti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimui;
12.2. teikti finansinę, teisinę ir organizacinę pagalbą daugiabučių namų ir kitos paskirties
pastatų savininkams steigiant bendrijas, organizuoti ir teikti nemokamas konsultacijas bendrijų
steigimo ir veiklos klausimais;
12.3. atlikti Vilniaus miesto daugiabučiuose namuose statybos darbus, kurie yra būtini
siekiant užtikrinti šių namų atitiktį teisės aktuose nustatytų privalomųjų (esminių) statinių
naudojimo ir priežiūros reikalavimų visumai;
12.4. užtikrinti, kad būtų įdiegtos visos priemonės, reikalingos siekiant efektyvinti
šilumos tiekimo sistemos darbą ir užtikrinančios mažiausią galimą suvartojamos šilumos kiekį
įgyvendinus Programą.
IV. PRIEMONĖS, NUMATOMOS ĮGYVENDINTI DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
13. Siekiant gerinti gyvenamąją aplinką, mažinti energijos išteklių sąnaudas ir užtikrinti
daugiabučių namų atitiktį esminių statinio reikalavimų visumai, neefektyviausiai energiją
vartojančiuose Vilniaus miesto daugiabučiuose namuose turi būti įdiegtos energinį efektyvumą
didinančios priemonės (numatytos Daugiabučių namų atnaujinimo programos lentelėje „Valstybės
remiamos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės“), kurios užtikrintų būtinus
statinių naudojimo ir priežiūros esminius reikalavimus ir leistų sumažinti bendras šių daugiabučių
namų energijos sąnaudas bei juose pasiektų ne mažesnę kaip C energinio naudingumo klasę, taip
užtikrinant valstybės teikiamą paramą.

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
14. Programa įgyvendinama etapais. Pirmajame etape atliekami Partnerystės sutartimis
patvirtintų daugiabučių namų atnaujinimo įgyvendinimo darbai (energinio naudingumo

sertifikatų ir investicijų planų parengimo paslaugos pirkimas, paslaugų sutarčių su laimėtoju
sudarymas, investicijų planų projektų aptarimas su butų ir kitų patalpų savininkais, galimos
investicijų planų korekcijos). Už tai atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Aplinkos ir energetikos departamentas (toliau – Departamentas). Kitas Programos pirmojo etapo
žingsnis apima Partnerystės sutartimis patvirtintų daugiabučių namų rangos darbų, techninio
projekto, energinio naudingumo sertifikato po modernizavimo, sutarčių su laimėtojais sudarymą,
tinkamą atnaujinimo (modernizavimo) projekto administravimą. Už tai atsakingas Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos sprendimu paskirtas Programos įgyvendinimo administratorius (toliau –
Administratorius) arba įgaliotas asmuo.
15. Kituose Programos įgyvendinimo etapuose butų ir kitų patalpų savininkai, davę
sutikimą vykdyti daugiabučio namo atnaujinimą (modernizavimą), suteikia Administratoriui
įgaliojimus parengti ir administruoti atnaujinimo (modernizavimo) projektą, organizuoti
finansavimą, rangos darbų ir techninės priežiūros paslaugų pirkimą, administruoti kredito
grąžinimą. Siekiant efektyviai įgyvendinti Programą, Pavedimo sutartyje numatoma, jog
Administratorius turi teisę įgalioti kitą asmenį atlikti tam tikrus veiksmus.
16. Atsižvelgiant į Programos apimtį ir trukmę, siekiant efektyviai įgyvendinti
Programą, Administratoriaus vykdomos funkcijos turi būti nustatytos Vilniaus miesto
savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo
tvarkos apraše, kurį turi patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.
17. Atsižvelgiant į žmogiškuosius ir finansinius išteklius, prioritetine tvarka į
atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų sąrašą turi būti įtraukiami namai, kurie
pastatyti pagal iki 1993 metų galiojusius statybos techninius normatyvus, neefektyviai vartoja
šiluminę energiją ir kurių butų ir kitų patalpų savininkai pritaria atnaujinti daugiabutį namą balsų
dauguma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo
tvarka.
VI. PROGRAMOS FINANSAVIMAS
18. Programai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka numatoma gauti finansavimą iš
Daugiabučių namų atnaujinimo programos, Klimato kaitos specialiosios programos, kitų teisėtų
šaltinių, taip pat Vilniaus miesto savivaldybės lėšų.
19. Daugiabučių namų atnaujinimo programoje numatytomis lėšomis bus teikiama
valstybės parama, numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarime
Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir
daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių
patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto
kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“.
20. Esant galimybei, bus panaudojamos ir iš kitų šaltinių gautos lėšos.
21. Visų šiame skyriuje nurodytų finansavimo šaltinių parama Programai įgyvendinti
skiriama vadovaujantis paramos naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Programos įgyvendinimo stebėseną atlieka Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
sudaryta Programos priežiūros įgyvendinimo darbo grupė. Darbo grupė teikia ataskaitas Vilniaus
miesto savivaldybės tarybai apie šios Programos įgyvendinimą.

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt
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1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 10/200394
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1985-11-15
Adresas: Vilnius, S. Moniuškos g. 35
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
Pastatas - Gyvenamasis namas
Unikalus daikto numeris: 1094-0338-2018
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)
Pažymėjimas plane: 1A2m
Statybos pradžios metai: 1940
Statybos pabaigos metai: 1940
Papr. remonto pradžios metai: 2017
Papr. remonto pabaigos metai: 2017
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Krosninis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės
Sienos: Rąstai
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 297.99 kv. m
Naudingas plotas: 278.92 kv. m
Gyvenamasis plotas: 189.41 kv. m
Rūsių (pusrūsių) plotas: 19.07 kv. m
Tūris: 1242 kub. m
Užstatytas plotas: 187.00 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 3
Kambarių skaičius: 10
Koordinatė X: 6062572
Koordinatė Y: 580446
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 85 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 49 %
Atkuriamoji vertė: 43 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1985-11-15
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-09-26
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo
klasė: F
Skaičiuojamosios šiluminės energijos
sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 368.34 kWh/m2/m.
2.2.

Pastatas - Gyvenamasis namas
Unikalus daikto numeris: 1094-0338-2020
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
Pažymėjimas plane: 2A1ž
Statybos pabaigos metai: 1940
Šildymas: Krosninis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės
Sienos: Karkasai
Stogo danga: Keramika
Aukštų skaičius: 1

Bendras plotas: 47.97 kv. m
Naudingas plotas: 47.97 kv. m
Gyvenamasis plotas: 28.69 kv. m
Tūris: 173 kub. m
Užstatytas plotas: 58.00 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 1
Kambarių skaičius: 3
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 12 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 43 %
Atkuriamoji vertė: 7 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1985-11-15
Kadastro duomenų nustatymo data: 1981-03-03
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra
4. Nuosavybė:
4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: JUOZAS VARNELIS, gim. 1951-04-09
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0338-2020, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 1992-03-05 Pirkimo - pardavimo sutartis pagal LR
1991.05.28 Įstatymą Nr.I-1374 Nr. 17-1620
Įrašas galioja: Nuo 1992-03-05

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra
7. Juridiniai faktai:
7.1.

Nustatytas turto administravimas
Administratorius: UAB "Naujamiesčio būstas", a.k. 121452091
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0338-2018, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-12-27 Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymas Nr. 30-3943/18(2.1.1E-TD2)
Aprašymas: Terminas - 5 metai.
Įrašas galioja: Nuo 2019-02-28

7.2.

7.3.

7.4.

Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros
vertybių registrą
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos,
a.k. 188692688
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0338-2018, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-12-05 Aktas Nr. VI-RM-138
Aprašymas: 2009-03-18 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr.
03-49, nekilnojamojo daikto kodas 32719
Įrašas galioja: Nuo 2009-03-20
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritorijoje (jų apsaugos zonoje)
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos,
a.k. 188692688
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0338-2020, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2008-12-05 Aktas Nr. VI-RM-138
Aprašymas: 2009-03-18 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr.
03-50, nekilnojamojo daikto kodas 32719
Įrašas galioja: Nuo 2009-03-19
Nustatytas turto administravimas
Administratorius: UAB "Naujamiesčio būstas", a.k. 121452091
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0338-2020, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2003-02-20 Savivaldybės valdybos sprendimas Nr. 363V
Įrašas galioja: Nuo 2003-11-11

Terminas: Iki 2005-12-31
8. Žymos: įrašų nėra
9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo
10.1.
sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0338-2018, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-11-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro
pranešimas Nr. KG-0512-00292/0
Įrašas galioja: Nuo 2017-11-08
Terminas: Nuo 2017-11-08 iki 2027-11-08
10.2.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0338-2018, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-09-21 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo
turto kadastro objektų (patalpos (-ų)) galimybę naudoti
pagal paskirtį Nr. STL-17-2984
2017-09-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Aprašymas: Pastato kadastro duomenys patikslinti, pakeitus buto
(unikalus Nr. 1094-0338-2018:0002) kadastro duomenis.
Įrašas galioja: Nuo 2017-10-20

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Nekilnojamieji daiktai - ūkio pastatai 4I1ž, 5I1ž, 6I1ž ir kiemo statiniai bei nuosavybės teisės į juos
Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti.
12. Kita informacija:
Žemės sklypo, kuriame yra statiniai,
kadastrinis Nr.: 0101/0039:802
Archyvinės bylos Nr.: 13/85
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS
2019-05-14 08:41:56
1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 1/38482
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2000-04-10
Adresas: Vilnius, S. Moniuškos g. 35
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 0101-0039-0802
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 0101/0039:802 Vilniaus m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos
Žemės sklypo plotas: 0.1089 ha
Užstatyta teritorija: 0.1089 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 18862 Eur
Žemės sklypo vertė: 11789 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 156000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-11-23
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2000-04-10

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra
4. Nuosavybė:
4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: VYTAUTAS CHLEBINSKAS, a.k. 38107151421
Daiktas: 208/1089 žemės sklypo Nr. 0101-0039-0802, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-12-02 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 8856
Įrašas galioja: Nuo 2016-12-06

4.2.

Nuosavybės teisė
Savininkas: RYTĖ ROŽUKIENĖ, a.k. 46503081425
Daiktas: 263/1089 žemės sklypo Nr. 0101-0039-0802, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-06-23 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1-4749
Įrašas galioja: Nuo 2010-08-30

4.3.

Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: 359/1089 žemės sklypo Nr. 0101-0039-0802, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2000-02-21 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 481-01
Įrašas galioja: Nuo 2010-08-30

4.4.

Nuosavybės teisė
Savininkas: JUOZAS VARNELIS, a.k. 35104090232
Daiktas: 259/1089 žemės sklypo Nr. 0101-0039-0802, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2000-03-14 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. P01/2000-22444
Įrašas galioja: Nuo 2000-04-10

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1.
Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: 359/1089 žemės sklypo Nr. 0101-0039-0802, aprašyto p. 2.1. , 4.3.
Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
Įrašas galioja: Nuo 2010-08-30
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra
7. Juridiniai faktai:
7.1.

7.2.

Asmeninė nuosavybė
Daiktas: 208/1089 žemės sklypo Nr. 0101-0039-0802, aprašyto p. 2.1. , 4.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-12-02 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 8856
Įrašas galioja: Nuo 2016-12-06
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos
zonoje)
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, a.k. 188692688
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0039-0802, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2010-04-27 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
tarybos aktas Nr. KPD-RM-1389
Aprašymas: 2010-08-25 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-10, nekilnojamojo
daikto kodas 33652
Įrašas galioja: Nuo 2010-09-23
8. Žymos: įrašų nėra
9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
9.1.

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos
zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0039-0802, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2000-02-21 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 481-01
Įrašas galioja: Nuo 2000-04-10

9.2.

Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0039-0802, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2000-02-21 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 481-01
Įrašas galioja: Nuo 2000-04-10

9.3.

XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0039-0802, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2000-02-21 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 481-01
Įrašas galioja: Nuo 2000-04-10

9.4.

IX. Dujotiekių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0039-0802, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2000-02-21 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 481-01
Įrašas galioja: Nuo 2000-04-10

9.5.

VI. Elektros linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0039-0802, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2000-02-21 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 481-01
Įrašas galioja: Nuo 2000-04-10

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra
11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - Registro Nr. 10/200394.
12. Kita informacija: įrašų nėra
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
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Projektuotojas

UAB "A-Z Projektai"

Užsakovas

UAB "Naujamiesčio būstas"
Nr. 04-18-166/AZP-0,18/129

Projekto
pavadinimas

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastato S. Moniuškos g. 35,
Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Projektavimo
stadija

Techninis darbo projektas

Statinio paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas.
Unikalus Nr. 1094-0338-2018

Statinio vieta

S. Moniuškos g. 35, Vilnius.

Statybos rūšis

Paprastasis remontas (atnaujinimas - modernizavimas)

Statinio kategorija

Ypatingas

Projekto dalis

Architektūrinė dalis

II

Byla (tomas)

Pareigos

Vardas, Pavardė, Atestato Nr.

UAB "A-Z Projektai"
direktorė

J. Sarpaliūtė, At. Nr. A 1643

2018-09

Projekto vadovas

K. Mikšys, At. Nr. A966, 0023

2018-09

Projekto dalies vadovas

K. Mikšys, At. Nr. A966, 0023

2018-09

Šeškinės g. 4

Tel. (8-5) 2164653

LT-07152 Vilnius
Lietuva
Įmonės kodas 300615480

Parašas

Data

AB DNB bankas
Atsisk. Sąskaita LT59 4010 0424 0235 9714

e-mail: info@azprojektai.lt

Banko kodas 40100

ARCHITEKTŪRINĖS PROJEKTO DALIES SUDĖTIS
Žymėjimas

Pavadinimas
TEKSTINĖ DALIS
Architektūrinės projekto dalies sudėtis
Tvarkybos darbų projektas
Projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės aktas
Leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo
statinio tvarkybos darbus
Sklypo planas
Žvalgomieji architektūriniai tyrimai
Aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos
Projektinis pastato energinio naudingumo sertifikatas
BRĖŽINIAI
Brėžiniai
Mazgų, detalių brežiniai
Langų ir durų specifikacijų brežiniai
Medžiagų sąnaudų žiniaraštis

TDP-SA-PDS

TDP-SA.SP
TDP-AK
TDP-AK-TS

TDP-SA-B
TDP-SA-M
TDP-SA-M
TDP-SA-MŽ

Projektuotojas:

Lapų sk.

Pastabos

1
112
5
2
1
11
17
37
4
8
16
3
5

Kompleksas

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO S.
MONIUŠKOS G. 35, VILNIUS, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
Statinys
Atest. Nr.

Pareigos

V. Pavardė

Parašas

Data

A966, 0023

PV

K. Mikšys

2018-09

INŽ

A. Varkala

2018-09

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis)
pastatas S. Moniuškos g. 35, Vilnius. Ypatingas
Laida

ARCHITEKTŪRINĖS DALIES SUDĖTIS
Stadija
TDP

Statytojas

UAB „Naujamiesčio būstas“

TDP-SA.PDS

0
Lapas

Lapų

1

1

UAB ,,A-Z PROJEKTAI“
OBJEKTAS Nr. ŠUM -2019 -02

DUOMENYS APIE PROJEKTUOTOJĄ

PROJEKTUOJAMO OBJEKTO
DUOMENYS
TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO
PAVADINIMAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

Įm. kodas:300615480,
projekto vadovas Kęstutis Mikšys,
tel. Nr. +37069966817,
Atestato Nr. 0023, išduotas 2017-04-10.
Atestato Nr. A966, išduotas 2015-02-26

Namas(un.kodas 32719) Vilniaus
Vilniaus m; S. Moniuškos g. 35.

miesto

Namas(un.kodas 32719) Vilniaus miesto sav.,
Vilniaus m; S. Moniuškos g. 35.
tvarkybos
darbų(remontas, konservavimas, restauracija)
projektas.
UAB,,Naujamiesčio būstas“

2019-03

sav.,

2.
Eil.
Nr.

DOKUMENTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
Žymuo

Pavadinimas

Lapų sk.

A. TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
1.

Projekto sudėties žiniaraštis

1 lapas

2.

Dokumento sudėties žiniaraštis

1 lapas

3.

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos

2 lapai

4.

Objekto vietovės schema

1 lapas

5.

Aiškinamasis raštas

5 lapai

6.

Paveldo tvarkybos reglamento reikalavimai ir
nurodymai.

15 lapų

7.

Tvarkybos darbų aprašymas

2 lapai

8.

Restauravimo darbų kiekiai

2 lapai

9.

Remonto darbų kiekiai

1 lapas

PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI
10.

Kvalifikacijos atestatai

2 lapas

11.

Techninė užduotis

7 lapai

12.

Pastato vertingosios savybės

18 lapų

13.

Pastato registrų centro išrašas

3 lapai

14.

Kadastrinių matavomų byla

14 lapų

15.

Butų sąrašas pastate

1 lapas

16.

Susirinkimo protokolas

26 lapai

17.

Sutikimas

2 lapai

18.

Žvalgomieji architektūriniai tyrimai

11 lapų

19.

B. BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS
Fasadai

4 lapai

UAB ,,A-Z Projektai“

3.

OBJEKTO VIETOVĖS SCHEMA

Objekto vietovės schema

UAB ,,A-Z Projektai“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. PRIVALOMŲJŲ TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTŲ BEI
PAGRINDINIŲ
NORMATYVINIŲ
DOKUMENTŲ,
KURIAIS
VADOVAUJANTIS
PARENGTAS TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS, SĄRAŠAS
1.1. Normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas sąrašas:
Privalomųjų projekto rengimo dokumentų sąrašas:
1. Žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai.
2. Statinio tvarkybos darbų projektavimo sąlygos.
1.2. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sąrašas:
2. Paveldo tvarkybos reglamentai:
3. PTR 3.06.01:2006 ,,Kultūro paveldo tvarkybos darbų projekų rengimo taisyklė“
4. PTR 3.08.01:2013 ,,TVARKYBOS DARBŲ RŪŠYS.”

5. PTR 2.02.01:2006 ,,Akmens mūras ir natūralus akmuo. Bendrieji reikalavimai“
6. PTR 2.02.02:2006 ,,Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“
7. PTR 2.02.03:2007 ,,Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“
8. PTR 2.01.01:2010 „KONTAKTO ZONOS „MŪRAS/GRUNTAS“ SUTVARKYMAS.
PAMATŲ TVIRTINIMAS“
9. PTR 2.02.02:2010 ,,Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro sutvirtinimas cheminėmis
priemonėmis“.
10. PTR 2.04.01:2010„MEDŽIO IR STALIŲ GAMINIŲ TVARKYBA“
11. PTR 2.04.02:2010„MEDŽIO APDAILA IR STALIŲ GAMINIŲ SUTVIRTINIMAS
CHEMINĖMIS PRIEMONĖMIS“
3. LR įstatymai
4. LR Statybos įstatymas Nr. I-1240 (aktuali redakcija nuo 2016-12-02)
5. LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 1992-01-30 ,Nr. 20-0 (aktuali redakcija nuo 2016-08-01)
6. LR Žemės įstatymas. 1994-05-06, Nr. 34-620 (aktuali redakcija nuo 206-06-03)
7. LR nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos įstatymas.1994-12-22, Nr. I-733
2.TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS ESAMA SITUACIJA
Statinių grupės (komplekso) pavadinimas Namas(un.kodas 32719) Vilniaus miesto sav., Vilniaus
m; S. Moniuškos g. 35.
tvarkybos darbų(remontas, konservavimas, restauravimas) projektas.
Statybos geografinė vieta. Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., S. Moniuškos g. 35
Statytojas (užsakovas). UAB ,,Naujamiesčio būstas“.
Atestato
Nr.

UAB ,,A-Z PROJEKTAI“

0137

Pareigos

A 966
0023
LT

V. Pavardė

Parašas

PV
K. MIKŠYS
PDV,ARCH K. MIKŠYS
Statytojas

Namas(un.kodas 32719) Vilniaus miesto sav.,
Vilniaus m; S. Moniuškos g. 35.
tvarkybos
darbų(remontas, konservavimas,
restauravimas) projektas.
Laida
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Projektuotojas. UAB "A-Z Projektai"
Tvarkybos darbų rūšis: Vadovaujantis PTR 3.08.01:2013 ,,TVARKYBOS DARBŲ RŪŠYS.” rūšis yra
,,remontas, konservavmas, restauravimas“
Žemės sklypo plotas: 1089.00 kv. m
Žemės sklypo Unikalus Nr.:
Žemės sklypo Kadastrinis Nr.:
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis:.
Naudojimo būdas:
3.PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
Esama situacija.
Pastatas yra Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu (33652, UV70) teritorijoje. Pastato
verandos perstatytos ir išplėstos. Namas apkaltas horizontaliai lentomis, tik pirmo aukšto polanginė
dalis apkalta vertikaliai. Pietiniame fasade(gatvės pusėje) yra išlikę autentiši sandrikai ir frontone
autentiško apkalimo fragmentai. Taip pat karnizai yra su pirminiu apkalimu. Vakariniame fasade išlikę
stogeliai virš įėjimo su dekoro fragmentais. Langai pakeisti į plastikinius 2 aukšte ir medinius 1aukšte.
Fasadų apkalimo dažai nublukę, nusilupę. Po viršutiniu apkalimu yra pasilikę langų apvadai ir keli
sandrikai. Autentiškas apkalimo lentų profilis yra išlikęs laiptinės viduje.

Pietinis fasadas
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Rytinis fasadas
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Rytinis fasadas 2

Vakarinis fasadas
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Vakarinio fasado stogelis virš įėjimo.

Šiaurinis fasadas
Sprendiniai.
Projektas ruošiamas pagal ,,Daugiabučio namo S. Moniuškos g. 35, Vilniuje atnaujinimo
(modernizavimo)projekto techninę užduotį, paruoštą 2018-06-26, tvarkybos darbų projektavimo sąlygas
2019-06-20, Nr. TDV-066. Projekto tikslas apšiltinti pastatą, suremontuoti ir restauruoti fasadus,
restauruoti architektūrines detales. Tvarkybos darbų rūšis- remontas, konservavimas, restauravimas.
Lapas Lapų Laida
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Pastato pamatai.
Pamatai apšiltinami 17 cm poliuretaniniu putplasčiu. Pamatų akmenų - plytų mūras požeminėje
dalyje hidroizoliuojamas. Antžeminė apdaila – dažytas struktūrinis tinkas. Gatves fasado cokolis
neapšiltinamas. Akmenų ir plytų mūras eksponuojamas. Pietiniame fasade, nuo gatvės pusės pamatai
nešildomi. Pamatų paviršius remontuojamas, valomas nuo betoninio skiedinio užpildų, valomi akmenys
nuo dažų. Pietinė pamatų dalis eksponuojama.
Sienos.
Esamas tarybinio laikotarpio apkalimas demontuojamas. Pirminis apkalimas fiksuojamas ir
demontuojams taip pat, nes šiluminiu požiuriu oro tarpas šioje sienos konstrukcijoje yra nereikalingas,
dalis rastų bus pažeisti(juos reikės remontuoti), rastus reikės impregnuoti antipirenais ir antiseptikais.
Tų darbų, priskirtų autentiškų vertingųjų savybių (rastų konstrukcija) išsaugojimui, atlikti nenuardžius
apkalimo, neįmanoma. Apšiltintas fasadas mineraline vata, apkalamas dailylentemis. Dailylenčių
profilis analogiškas esančiam, pirminio apkalimo sluoksnyje. Dailylenčių kalimo piešinys
suprojektuotas pagal 1909m. paruoštą A. Filipovič-Dubovik projektą ir bus tikslinamas natūroje.
Fasadų dekoratyviniai elementai saugomi. Restauruoti ir konservuoti elementai montuojami į tas pačias
fasadų vietas, įkomponuojant į restauruotąją fasadų apdailą(taikoma anastilozė). Horizontalios, traukos,
sandrikai, porankiai, palangės apskardinamos. Fasadai dažomi medžiui skirtais dažais. Spalva RAL
8025.
Stogas.
Stogo konstrukcija paliekama esama. Asbestinė stogo danga keičiama į skardinę, klasikinio profilio
su falcais. Skardos spalva – cinko spalva(ne cinkuota)RAL 9007. Plytiniai kaminai remontuojami.
Suremontuotas paviršius hidrofobizuojamas. Apšiltinant namą dėl pastorėjusių sienų yra prailginamos
gegnės. Karnizo proporcija t.y. aukštis ir atsikišimas nuo fasado nekeičiami. Įrengiama nauja lietaus
surinkimo sistema su lietloviu ant stogo.
Tvarkybos darbai kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių nesumažins.
PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ REIKALAVIMAI IR NURODYMAI.
PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 2.02.03:2007 „AKMENS MŪRO IR NATŪRALAUS AKMENS,
PLYTŲ MŪRO TVARKYBA“
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro
tvarkyba“ (toliau – reglamentas) nustato kultūros paveldo statinių akmens mūro, natūralaus akmens ir
plytų mūro tvarkybos darbų reikalavimus.
2. Šio reglamento, taip pat paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.02.01:2006 „Akmens mūras ir
natūralus akmuo. Bendrieji reikalavimai“ bei paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.02.02:2006 „Plytų
mūras. Bendrieji reikalavimai“ nuostatos privalomos atliekant kultūros paveldo statinių, akmens mūro,
natūralaus akmens ir plytų mūro tvarkybos darbus.
3. Tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami kultūros ministro nustatyta tvarka. jei kartu atliekami ir
tvarkomieji statybos darbai (statinio kapitalinis remontas ar statinio rekonstravimas), šie darbai
atliekami šio reglamento ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr.
101-3597; 2004, Nr. 73-2545) nustatyta tvarka.
4. Reglamente nustatyti reikalavimai privalomi visiems viešojo administravimo subjektams, juridiniams
ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.
5. Be šiame reglamente nustatytų reikalavimų, vykdant akmens mūro, natūralaus akmens ir plytų mūro
tvarkybos darbus, privaloma vadovautis reikalavimais, nustatytais statybos techniniame reglamente
STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“, patvirtintame aplinkos ministro 2005 m.
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sausio 20 d. įsakymu Nr. D1-38 (Žin., 2005, Nr. 14-443), ir medžiagų gamintojų rekomendacijomis.
Atliekant darbus būtina laikytis darbų saugos reikalavimų.
6. Akmens mūro, natūralaus akmens ir plytų mūro tvarkybos projekto vykdymo ir darbų kokybės
kontrolė vykdoma pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin.,
1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 23 straipsnio 10 punktą.
II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
7. Reglamente vartojamos pagrindinės sąvokos ir jų apibrėžimai atitinka Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų
norminių dokumentų sąvokas ir apibrėžimus.
8. Kitos reglamento sąvokos ir apibrėžimai:
8.1. istorinis mūras – kultūros paveldo statinio sienų, pamatų, perdangų bei skliautų mūras, senovės
meistrų sumūrytas iš lauko akmenų, uolienų bei tuometinės gamybos plytų ir kitų medžiagų;
8.2. kultūros paveldo statinio mūro remontas –kultūros paveldo statinio mūro tvarkybos dalis, kurios
tikslas – palaikyti objekto patenkinamą fizinę būklę, atliekant būtinus darbus, kai darbai nesusiję su
statinio vertingųjų savybių keitimu. Remonto darbams naudojamos tokio pat tipo kaip buvusios
medžiagos ir taikoma tokia pati technologija.
III. ISTORINIO MŪRO KONSTRUKCIJŲ TYRIMAS
9. Iki istorinio mūro (1 priedas) konservavimo, restauravimo ar atkūrimo būtina nustatyti konstrukcijų
techninę būklę, pažeidimų pobūdį, defektus, jų priežastis, mūro elementų stabilumą ir patikimumą,
galimas tvarkybos priemones ir po to atlikti atitinkamus projektavimo darbus.
9.1. Vykdant kultūros paveldo statinio nuolatinę priežiūrą bei smulkų einamąjį mūro remontą,
išankstinių tyrimų nereikia. Remontui naudojamos išlikusios arba analogiškos medžiagos ir
technologijos.
10. Mūro tyrimą rekomenduojama atlikti etapais:
10.1. apžiūra ir fotofiksacija;
10.2. esamos dokumentacijos bei istorinių tyrimų analizė;
10.3. instrumentinis tyrimas, pirmiausia naudojant neardomuosius metodus;
10.4. medžiagų bandinių paėmimas ir jų laboratorinis bandymas.
11. Vizualiniams tyrimams naudojami įrankiai: liniuotė, gulsčiukas, žiūronai, fotoaparatas ir kt. Tikslas
– nustatyti, ar yra avarijos grėsmė, ir jeigu yra, – nurodyti priemones ją pašalinti.
12. Dokumentacijos analizės bei istorinių tyrimų tikslas – nustatyti pastato statybos laiką, konstrukcijų
matmenis ir medžiagas, buvusius perstatinėjimus bei anksčiau atliktus tvirtinimus, jų pobūdį ir atliktus
tvarkybos darbus.
13. Nustatant konstrukcijų ir medžiagų fizines–mechanines charakteristikas, pirmiausia naudojami
neardomieji tyrimo metodai. jeigu jų nepakanka – imami medžiagų bandiniai.
14. Mūro medžiagų bandiniai imami iš būdingų irimo vietų ir palyginimui iš sveiko mūro vietų. Pagal
galimybę paimama bent po 3 plytas arba pusplytes. jeigu tokios galimybės nėra – paimamas dvigubas
kiekis tokių plytų gabalų, kad iš jų būtų galima išpjauti taisyklingus kubus. Galima iš mūro išgręžti ne
mažesnio kaip 50 mm skersmens kernus.
14.1. Mūro skiedinio bandiniai imami iš horizontalių siūlių.
14.2. Jeigu kelia įtarimų mūro akmenys, taip pat imami jų bandiniai, išgręžiant kernus ar kitaip.
14.3. Medžiagų paimama tiek, kad būtų galima nustatyti keraminių plytų, nekokybiško akmens bei
mūro skiedinių faktinį stiprį gniuždant (jeigu galima, plytų ir stiprį lenkiant), jų matmenis, skiedinio
sudėtį, medžiagų įmirkį, vandens įgeriamumą ir užterštumą druskomis.
14.4. Mūro skiedinio stipris gniuždant nustatomas bandant iš horizontalios siūlės išimtas plokšteles. jos
po dvi suklijuojamos gipso tešla ir, jai sukietėjus, išpjaunami 3–4 cm dydžio kubeliai. Bandomi bent 5
tokie kubeliai, juos gniuždant presu. Apskaičiuojamas rezultatų vidurkis. Nurodoma, kokio dydžio
bandiniai buvo bandomi.
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15. Plytų ir, jeigu reikia, gamtinių uolienų stipris gniuždant nustatomas pagal Lietuvos standartą LST
EN 772-1 „Mūro gaminiai. Bandymo metodai. I dalis. Stiprio gniuždant nustatymas“.1
15.1. Mūro medžiagų įmirkis ir tirpiosios druskos mūro medžiagose nustatomas pagal atitinkamus
Lietuvos standartus.
15.2. Kai atskiros keraminės plytos arba atskiros jų zonos yra visiškai įmirkusios ir užterštos druskomis,
būtina atsižvelgti į jų stiprį bei techninę būklę ir nuspręsti, ar tokias plytas tikslinga plauti, džiovinti ir
palikti, ar iš dalies pakeisti kitomis. Pirmenybė turėtų būti teikiama autentiškumo išsaugojimui,
sutvirtinant plytas cheminėmis priemonėmis.
16. Nustatomos konstrukcijų bei medžiagų suirimo priežastys:
16.1. netolygus bei labai didelis drėkimas dėl atmosferinių kritulių bei kenksmingų medžiagų poveikio
ar arti esančių vandens telkinių;
16.2. pamatų netolygus sėdimas bei grunto pūtimasis, šlaitų bei šalia vykdomų statybų įtaka;
16.3. cikliškai veikiančio šalčio ir drėgmės poveikiai;
16.4. natūralus medžiagų senėjimas.
17. Konstrukcijų stiprumo įvertinimas atliekamas pagal reglamento 2 priedą.
IV. MŪRO KONSTRUKCIJŲ STIPRINIMAS
Nuolatinio mūrinių sienų tvirtinimo būdai
22. Įprastinis irstančių mūrinių konstrukcijų tvirtinimas metaliniais, gelžbetoniniais ar armuoto
skiedinio gaubtais arba plačiomis apkabomis istoriniam mūrui gali būti naudojamas labai ribotai. Šias
priemones atskirais atvejais galima pritaikyti tinkuotam mūrui ir tokiose vietose, kurios atvirai
nesimato. Konstrukcijų suvaržymui galima naudoti anglies pluošto juostas (angl. trumpinys FRP –
Faser Reinforcement Polymer) pagal gamintojo rekomendacijas.
23. Pamatai ir prie jų esanti sienų dalis atskirais atvejais gali būti tvirtinami paslėptais (vidiniais) arba
tinkamai įrengtais išoriniais kontraforsais.
24. Atitrūkusios ar labai deformuotų sienų, tarpsienių ar kitų laikančių konstrukcijų dalys gali būti
sujungiamos metaliniais ankeriais, įtempiamosiomis metalinėmis juostomis, anglies pluošto juostomis
ar neįtemptais ryšiais.
25. Iš dalies sugriuvusių statinių mūrinės pasvirusios sienos, kolonos ar kitos konstrukcijos gali būti
ištiesintos, naudojant metalines templių sistemas bei domkratus.
26. Daugelis mūrinių konstrukcijų gali būti sutvirtintos injektavimo būdu, užpildant plyšius bei
tuštumas atitinkamomis, pagal technologų rekomendacijas parengtos sudėties medžiagomis.
26.1. Injektavimas susideda iš tokių etapų (žr. paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.02.04:2007
„Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“):
26.1.1. plyšių išvalymas ir injektuojamos vietos paruošimas;
26.1.2. injektuojamų medžiagų paruošimas ir jų maišymas iki injektavimo;
26.1.3. injektavimas naudojant specialią įrangą arba savitaką;
26.1.4. įrangos išvalymas pabaigus darbą.
27. Injektavimo metu tikrinama plyšių užpildymo kokybė, stebint injektuojamos medžiagos sąnaudą ir
ištekėjimą per plyšius ir specialiai padarytas kiaurymes. injektavimo kokybė taip pat tikrinama po
injektuotos medžiagos sukietėjimo neardančiais metodais arba išgręžiant kernus.
28. Mūriniai skliautai tvirtinami kaip ir sienos, naudojant analogiškas ar panašias į buvusias medžiagas
bei atitinkamos formos ramsčius. jeigu skliautas visiškai nugriuvęs, tikslinga laikančią konstrukciją
atkurti naujomis pilnavidurėmis keraminėmis atitinkamų matmenų plytomis bei, esant būtinumui,
laikančias skliauto dalis stiprinant gelžbetoniu.
29. Kai nuo pagrindinės sienos yra atsisluoksniavusi apdailinė plytų arba akmenų sienelė ar apdailinis
sluoksnis, atlikti tyrimai turi nurodyti tokio irimo priežastis – ar deformacija dėl perkrovimo, ar
aplinkos poveikių pasekmė ir pan. jeigu irimas susijęs su per didelėmis mechaninėmis apkrovomis, jų
sumažinti dažniausiai nėra galimybės, todėl reikia sieną sustiprinti:
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29.1. kai apdailos sluoksnis atsisluoksniavęs nedaug ir šis defektas aptinkamas tik stuksenant, apdailos
sluoksnis prie pagrindinės sienos gali būti pritvirtinamas apsaugotais nuo korozijos metaliniais arba
stikloplastiniais strypais, arba injektavimu;
29.2. naudojami 10–12 mm storio ir reikiamo ilgio (apie 400 mm) rumbuoti strypai, kurie įstatomi į 30°
kampu išgręžtas iki 32 mm skersmens skyles, kurios užpildomos pastos pavidalo kalkių ir smėlio
skiediniu. Skylės gręžiamos horizontalių ir vertikalių siūlių sankirtoje. jos užpildomos mechanizuotai
arba savitaka;
29.3. kai apdailos sluoksnis labai atsisluoksniavęs ir išlinkęs, galima pabandyti jį prispausti keletu
horizontaliai išdėstytų domkratų, kurie atremiami į medines karkaso atramas. Tačiau prieš tai reikia
patikrinti tarpsluoksnį, ar nėra jame prikritę įvairių kietų medžiagos gabalų; jeigu yra, reikia
tarpsluoksnį išvalyti per keletą išgręžtų angų;
29.4. kai apdailos sienelė prispausta prie pagrindinės sienos, ji pritvirtinama prie pagrindinės metaliniais
arba stikloplastiniais strypais. Šiuo atveju gali prireikti tvirtesnio skiedinio, pvz., sulfatams atsparaus
šlakinio cemento su smėliu 1:1–1:2;
29.5. skiedinys ryšių kiaurymėse turi kietėti ne mažiau kaip 7 paras. Po to galima tarpsluoksnį injekuoti
atitinkamos sudėties skiediniu. Skiedinio sudėtis parenkama pagal naudotas medžiagas mūro surišimui;
29.6. jeigu apdailos sienelė suirusi neatstatomai, ją galima atkurti, panaudojant pagal galimybę atrinktas
(jei yra) senąsias plytas, ir motyvuotu medžiagų parinkimo metodu, pritaikant naujas medžiagas.
30. Apdailinis mūro sluoksnis atkuriamas palaipsniui nuardžius ir vėl atstačius 1–2 m aukščio apdailos
sluoksnį (jei reikia, suremontuojamas sienos vidus).
V. ISTORINIO MŪRO KONSERVAVIMAS IR RESTAURAVIMAS
Mūro paviršių valymas ir konservavimas
31. Istorinio mūro konstrukcijų paviršiai dažnai būna užteršti ir dėmėti. Todėl iki konservavimo bei
restauravimo reikia mūro paviršius valyti.
32. Peržiūrėjus mūrą, būtina pašalinti visus vėlesnius cementinius užtaisymus. Kietos nešvarumų
sankaupos, purvas, samanos ir kt. pirmiausiai nuvalomi mechaniškai, naudojant aštrius, bet paviršiaus
nebraižančius įrankius (pvz., iš kietmedžio, plastiko ir pan.) braukiant purvą nuo viršaus žemyn. Taip
pat valoma standžiais šepečiais (ne vieliniais) ir šiltu vandeniu. esant reikalui, nešvarumus galima
suminkštinti 10 procentų skruzdžių arba oksalo rūgšties tirpalu:
32.1. jei siena gerai išsilaikiusi, bet apskretusi kietu sluoksniu (pluta), mūro paviršių galima valyti garo
srove. Paviršius aptaškomas karštu vandeniu, kuris garuodamas atmirko ir atskiria purvo sluoksnį;
32.2. lengvai užterštus mūro paviršius galima nuplauti švariu vandeniu, trinant teptuku, bet ne audeklu,
kuris dildamas gali paviršių vėl užteršti. Taip pat gali būti naudojama speciali fasadų valymo pasta. Gali
būti naudojami ir kiti praktikoje pasiteisinę būdai.
33. Esant dideliems valomo mūro plotams ir tvirtam mūro paviršiui, galima naudoti mechanizuoto
valymo priemones. Pirmenybė teikiama plovimo mechanizmams, naudojantiems pašildytą vandenį ir
plovimo priemones (pvz., ūkinį muilą) bei trynimo šepečius (velenus). Rekomenduojama vengti tokios
plovimo įrangos, kuri išpurškia labai aukšto slėgio vandenį arba abrazyvines medžiagas, nes jos gali
ardyti mūrą ir jį įmirkyti:
33.1. plovimui galima naudoti kilnojamą plovimo mašiną, kuria galima reguliuoti vandens slėgį,
vandens temperatūrą (apie 40°c) ir plovimo tirpalo padavimą;
33.2. kai fasadas nuplaunamas naudojant šampūnus ar kitus ploviklius, būtina tuoj pat visą plotą
perplauti švariu vandeniu.
34. Atskiras dėmėtas vietas (taip pat ir po fasado plovimo) galima valyti cheminėmis projekte
numatytomis priemonėmis.
Plytų ir akmens mūro konservavimas ir restauravimas
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38. Kai iš istorinio atvirojo plytų mūro paviršių yra ištrupėję, išskilinėję arba išdūlėję atskiri gaminiai
(plytos arba jų dalys), jie turi būti atstatomi įklijuojant pažeistose vietose surinktas išskilinėjusių plytų
dalis (jei yra), prieš tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės pažeistas plytas.
38.1. Jeigu ištrupėjusių plytų sienoje yra daug arba ištrupėję atskiri sienų plotai, galima pritaikyti
atitinkančias autentą naujas plytas.
38.2. Įklijavimui naudojami atitinkami kalkių skiediniai pagal šio paveldo tvarkybos reglamento PTR
2.02.03:2007 3 priedą.
39. Kai ištrupėjusių plytų yra nedaug arba ištrupėję nedideli sienų ploteliai ir nėra pritaikymui tinkamų
plytų, istorinis mūras gali būti imituotas, pritaikant spalvotą skiedinį ir atitinkamus šablonus. Spalvotas
skiedinys paruošiamas laboratorijoje. Rievėto mūro fragmentus ištrupėjusio mūro vietoje gali
suformuoti tik prityrę meistrai, tiksliai juos pritaikydami prie autentiško mūro.
39.1. Orientacinė skiedinio sudėtis nurodyta šio paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.02.03:2007 3
priede.
39.2. Gali būti naudojami ir kitokios sudėties praktikoje pasiteisinę skiediniai.
39.3. Išvalytos mūro siūlės pirmiausia 2–3 kartus sutepamos kalkių prisotintu vandeniu. Mūro siūlės
atstatomos restauraciniu kalkiniu skiediniu, kurio orientacinė sudėtis:
39.3.1. viena tūrio dalis 50 % drėgnumo kalkių tešla, kurios aktyvumas – ne mažesnis kaip 67 %;
39.3.2. 2,5 – tūrio dalies 0,14–2,5 mm smėlio;
39.3.3. 0,1 – tūrio dalies keraminių plytų miltų (< 2,5 mm);
39.3.4. 0,1 – tūrio dalies marmuro miltų.
39.4. Po siūlių užtaisymo ir skiediniui šiek tiek sukietėjus, jos dar 2 kartus nutepamos kalkių prisotintu
vandeniu. Oro temperatūra darbo metu turi būti ne žemesnė kaip 10°C ir reikia saugoti mūrą nuo
tiesioginių saulės spindulių bei greito džiūvimo ar užšalimo.
40. Jeigu plytų mūro paviršių reikia sutvirtinti, jis konservuojamas cheminio sustiprinimo priemonėmis.
Kai konservuojamo mūro paviršiai kai kur išdūlėję – išdūlėjusios vietos atsargiai užtaisomos pagal
reglamento 38 punktą.
VII. NAUDOJAMI MECHANIZMAI IR ĮRANGA
45. Istorinio mūro tvarkybai naudojama įprastinė statybinė technika, kuri nurodoma projekte. Be to, gali
būti naudojamos mūro sienų mechanizuoto valymo priemonės.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
46. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

MEDŽIO APDAILA IR STALIŲ GAMINIŲ SUTVIRTINIMAS CHEMINĖMIS
PRIEMONĖMIS“
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių
sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“ (toliau – reglamentas) nustato kultūros paveldo objektuose
esančių medžio apdailos ir stalių gaminių sutvirtinimo cheminėmis priemonėmis tvarkybos darbų
reikalavimus.
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2. Šio reglamento nuostatos privalomos atliekant gyvenamosios, visuomeninės, pramoninės ir kitų
paskirčių kultūros paveldo statinių medžio apdailos ir stalių gaminių sutvirtinimo cheminėmis
priemonėmis tvarkybos darbus.
3. Reglamente nustatyti reikalavimai privalomi visiems viešojo administravimo subjektams,
juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.
4. Atliekant darbus būtina laikytis medžiagų gamintojų rekomendacijų bei darbų saugos
reikalavimų.
5. Medžio apdailos ir stalių gaminių sutvirtinimo cheminėmis priemonėmis projekto vykdymo ir
darbų kokybės kontrolė vykdoma pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 23 straipsnio 10 dalį.
6. Medžio ir stalių gaminių tyrimų ir kitų tvarkybos darbų projektai rengiami, jų ekspertizė
atliekama, leidimai šiems darbams išduodami ir baigti darbai priimami pagal reikalavimus, nustatytus
paveldo tvarkybos reglamentuose, esančiuose Paveldo tvarkybos reglamentų sąrašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 (Žin., 2005, Nr.
52-1757; 2006, Nr. 33-1200), trečiojoje paveldo tvarkybos reglamentų normavimo srityje „Reikalavimų
su nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba susijusioms procedūroms atlikti nustatymas“.
7. Šiuo reglamentu bei kitais paveldo tvarkybos reglamentais vadovaujamasi atliekant
nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Atliekant tvarkomuosius
statybos darbus nekilnojamojo kultūros paveldo statiniuose ir jų teritorijose ar apsaugos zonose
vadovaujamasi statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais. Paveldo
tvarkybos reglamentais ir statybos techniniais reglamentais bei kitais normatyviniais statybos
techniniais dokumentais vadovaujamasi atliekant tvarkomuosius paveldosaugos ir statybos darbus
nekilnojamojo kultūros paveldo statiniuose ir jų teritorijose, kaip tai nustatyta statybos techniniame
reglamente STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005
m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-233/ĮV-196 (Žin., 2005, Nr. 60-2140).
II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
8. Reglamente vartojamos pagrindinės sąvokos ir jų apibrėžimai atitinka Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996,
Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir kitų norminių dokumentų sąvokas ir apibrėžimus.
III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
9. Projektuojant ir tvarkant medžio apdailos ir stalių gaminių sutvirtinimą cheminėmis
priemonėmis būtina įvertinti nekilnojamosios kultūros vertybės panaudojimą, prieš tai atlikus tyrimus.
10. Atliekant medžio apdailos ir stalių gaminių sutvirtinimą cheminėmis priemonėmis turi būti
užtikrintas vertingųjų savybių išsaugojimas.
11. Medžio apdailos ir stalių gaminių sutvirtinimo cheminėmis priemonėmis darbai, įtakojantys
statinio esminius reikalavimus, atliekami vadovaujantis ir statybos techniniais reglamentais.
IV. MEDŽIO APDAILOS IR STALIŲ GAMINIŲ, SUTVIRTINAMŲ CHEMINĖMIS
PRIEMONĖMIS, TYRIMAS
12. Dangoms ir cheminėmis priemonėmis sutvirtinamiems gaminiams būtina nustatyti esamą
techninę būklę ir po to atlikti projektavimo darbus.
13. Apdailos dangų ir stalių gaminių tyrimą atlikti etapais:
13.1. vizualinė apžiūra ir fotofiksacija;
13.2. esamos dokumentacijos analizė;
13.3. instrumentinis ir laboratorinis tyrimas.
14. Vizualiniu tyrimu nustatoma:
14.1. esamų dangų kokybė, pirmos autentiškos apdailos dangos spalva;
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14.2. stalių gaminių, sutvirtinamų cheminėmis priemonėmis, būklė.
15. Dokumentinės analizės tikslas – nustatyti stalių gaminių pagaminimo laiką, apdailai ir medienos
sustiprinimui panaudotas medžiagas bei vėliau atliktus analogiškus restauracinius tvarkybos darbus,
panaudotas medžiagas.
16. Instrumentinio ir laboratorinio tyrimo metu nustatoma:
16.1. medienos drėgnis. Drėgniui nustatyti panaudojami elektriniai drėgmėmačiai. Matavimai
atliekami ne mažiau kaip 5 vietose;
16.2. apdailai panaudotų apdailos medžiagų tipas, jei jis nežinomas iš dokumentinės analizės,
nustatomas laboratoriniais cheminės analizės metodais: mechaniniu būdu arba karštu oru pašildžius
dangą nuimami iki 4 cm² dydžio 3 dangos mėginiai ir atliekamas laboratorinis tyrimas.
V. MEDŽIO APDAILOS IR STALIŲ GAMINIŲ SUTVIRTINIMO CHEMINĖMIS
PRIEMONĖMIS TVARKYBA
17. Tvarkyba vykdoma ant sausų, švarių paviršių. Lauke eksploatuojamų gaminių drėgnis turi būti
ne didesnis 12 %, o patalpose – 8±2 %.
18. Jei gaminiui reikalinga tik apdailos dangų restauracija, tai sena danga nuimama mechaniniu
būdu, šlifuojant arba pašildžius karštu oru, o po to pašalinama glaistikliu.
19. Esant nedideliems defektams jie užglaistomi medienai skirtu glaistu. Sukietėjus glaistui,
paviršiai šlifuojami, naudojant šlifavimo įrankius, šlifavimo stakles arba rankiniu būdu. Nuvalomos
dulkės.
20. Tvarkybai naudojamos autentiškos apdailos medžiagos arba rūgštinio kietėjimo, vandeniu
skiedžiamos, skiedžiamos organiniais tirpikliais ar kitos, kaip numatyta projekte. Seniausiai
naudojamos apdailos medžiagos yra aliejinės (pradėtos naudoti XVI a.) ir šelakinės (plačiai naudotos
1800-1940 m.).
21. Tvarkyba vykdoma specialiose patalpose esant oro drėgniui 60±5 %, temperatūrai 20±20C. Jei
gaminys neišardytas arba eksploatuojamas lauko sąlygomis, apdailą vykdyti sausu šiltu metu.
22. Tvarkybos technologinis procesas po gaminių šlifavimo vykdomas etapais:
22.1. nuo sakingos medienos (esant tikslingumui) šalinami sakai. Tam tikslui naudojamos sakus
plaunančios (tirpinančios) medžiagos arba sakus muilinančios (šarmai), kurios, reaguodamos su sakais,
sudaro vandenyje tirpias druskas, kurios pašalinamos plaunant vandeniu. Po nusakavimo gaminiai
džiovinami ir šlifuojami. Nusakavimas atliekamas rankiniu būdu;
22.2. nuo atmosferos poveikio papilkėjusi mediena balinama (jei tai numatyta projekte). Mediena
balinama balinimo priemonėmis. Procesas atliekamas rankiniu būdu;
22.3. stalių gaminių spalvinimas (beicavimas), kaip numatyta projekte, vykdomas naudojant
alkoholiuose, aliejuose arba vandenyje tirpius dažalus (beicus). Po spalvinimo gaminiai džiovinami ir
šlifuojami šepečiu arba smulkiu šlifavimo popieriumi;
22.4. visais atvejais prieš dažymą ar lakavimą gaminių paviršiai gruntuojami. Gruntai parenkami,
atsižvelgiant į buvusios ir būsimos apdailos medžiagos tipą. Grunto sluoksnis užtikrina gerą adheziją
(prilipimą) medienai ir būsimai dangai. Gruntavimas atliekamas išpurškimu, voleliais, šepečiais arba
teptuku;
22.5. grunto danga džiovinama natūraliomis sąlygomis arba paaukštintoje temperatūroje, laikantis
grunto panaudojimo instrukcijų. Sukietėjus gruntui paviršius šlifuojamas;
22.6. lakavimas arba dažymas atliekamas per 2 ar kelis kartus. Po kiekvieno dažymo ar lakavimo
dangos džiovinamos ir šlifuojamos. Apdaila atliekama išpurškimu, voleliu arba teptuku, laikantis
apdailos medžiagų gamintojų rekomendacijų. Tarpiniai šlifavimai atliekami šlifavimo įrankiais arba
rankiniu būdu. Po paskutinio dažymo arba lakavimo, šlifuoti nereikia.
PIRMASIS SKIRSNIS
STALIŲ GAMINIŲ SUTVIRTINIMAS CHEMINĖMIS PRIEMONĖMIS
23. Stalių gaminių sutvirtinimo cheminėmis medžiagomis tikslas – išsaugoti autentišką medieną ir
patį gaminį, neatliekant protezavimo ar gaminio detalių pakeitimų.
Lapas Lapų Laida

Aiškinamasis raštas

12

0

UAB ,,A-Z Projektai“

24. Įvertinus gaminio techninę būklę, jis yra valomas nuo nešvarumų. Valymui naudoti įrankius,
kurie nepažeidžia medienos, ypatingai saugant istorinius užrašus, numerius ir kt.
25. Jei gaminys dažytas ar lakuotas, apdailos dangos nuimamos šlifavimu naudojant šlifavimo
įrankius arba rankiniu būdu.
26. Stalių gaminiai prieš tvirtinimą turi būti sausi. Lauke eksploatuojamo gaminio drėgnis turi būti
ne didesnis 18 %, o patalpoje – 8±2 %.
27. Gaminių tvirtinimas atliekamas impregnantais, skirtais medienos tvirtinimui ir konservavimui.
28. Impregnavimas atliekamas iki maksimaliai galimo gylio apipurškiant arba užtepant, laikantis
medžiagų naudojimo instrukcijų.
29. Po impregnavimo gaminys išdžiovinamas. Jei techniniame projekte numatyta ir apdaila, tai ji
vykdoma autentiškomis apdailos medžiagomis, laikantis šio reglamento 18 punkto nuostatomis.
ANTRASIS SKIRSNIS
NAUDOJAMI MECHANIZMAI IR ĮRANGA
30. Medžio apdailai ir stalių gaminių sutvirtinimui cheminėmis priemonėmis naudojami įprastiniai
apdailai skirti įrankiai bei medienos apdailos įrengimai.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
31. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę reglamento reikalavimus, atsako įstatymo nustatyta
tvarka.
PTR 2.04.01:2010
„MEDŽIO IR STALIŲ GAMINIŲ TVARKYBA“
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
- Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“ (toliau –
reglamentas) nustato kultūros paveldo objektuose esančių medžio ir stalių gaminių paveldo tvarkybos
darbų reikalavimus.
- Šio reglamento nuostatos privalomos atliekant gyvenamosios, visuomeninės, pramoninės ir kitų
paskirčių, kultūros paveldo statinių, medžio ir stalių gaminių tvarkybos darbus.
- Reglamente nustatyti reikalavimai privalomi visiems viešojo administravimo subjektams,
juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.
- Atliekant darbus būtina laikytis darbų saugos reikalavimų bei aplinkosaugos ir higienos
reikalavimų.
- Medžio ir stalių gaminių tvarkybos projekto vykdymo ir darbų kokybės kontrolė vykdoma pagal
Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.
153-5571) 23 straipsnio 10 dalį.
- Medžio ir stalių gaminių tyrimų ir kitų tvarkybos darbų projektai rengiami, jų ekspertizė
atliekama, leidimai šiems darbams išduodami ir baigti darbai priimami pagal reikalavimus, nustatytus
paveldo tvarkybos reglamentuose, esančiuose Paveldo tvarkybos reglamentų sąrašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 (Žin., 2005, Nr.
52-1757; 2006, Nr. 33-1200), trečiojoje paveldo tvarkybos reglamentų normavimo srityje „Reikalavimų
su nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba susijusioms procedūroms atlikti nustatymas“.
- Šiuo reglamentu bei kitais paveldo tvarkybos reglamentais vadovaujamasi atliekant
nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Atliekant tvarkomuosius
statybos darbus nekilnojamojo kultūros paveldo statiniuose ir jų teritorijose ar apsaugos zonose
vadovaujamasi statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais. Paveldo
tvarkybos reglamentais ir statybos techniniais reglamentais bei kitais normatyviniais statybos
techniniais dokumentais vadovaujamasi atliekant tvarkomuosius paveldosaugos ir statybos darbus
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nekilnojamojo kultūros paveldo statiniuose ir jų teritorijose, kaip tai nustatyta statybos techniniame
reglamente STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005
m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-233/ĮV-196 (Žin., 2005, Nr. 60-2140).
II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
- Reglamente vartojamos pagrindinės sąvokos ir jų apibrėžimai atitinka Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996,
Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir kitų norminių dokumentų sąvokas ir apibrėžimus.
III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
- Projektuojant ir tvarkant medžio ir stalių gaminių tvarkybą būtina įvertinti nekilnojamosios
kultūros vertybės panaudojimą, prieš tai atlikus tyrimus.
- Atliekant medžio ir stalių gaminių tvarkybą turi būti užtikrintas vertingųjų savybių
išsaugojimas.
- Medžio ir stalių gaminių tvarkybos darbai, įtakojantys statinio esminius reikalavimus, atliekami
vadovaujantis ir statybos techniniais reglamentais.
IV. MEDŽIO IR STALIŲ GAMINIŲ TYRIMAS
- Medžio ir stalių gaminiams būtina nustatyti techninę būklę, defektus, pažeidimus, jų atsiradimo
priežastis, ir po to atlikti projektavimo darbus.
- Medžio ir stalių gaminių tyrimą atlikti etapais:
13.1. vizualinė apžiūra ir fotofiksacija;
13.2. esamos dokumentacijos analizė;
13.3. instrumentinis tyrimas.
- Vizualiniu tyrimu nustatoma:
14.1. gaminių išdilimas, medienos nusispalvinimai, įtrūkimai, įskilimai, iškrentančios šakos ir
kt. bei jų mastas. Tyrimams naudojami įrankiai: yla, liniuotė, fotoaparatas ir kt.;
14.2. stalių gaminiams panaudotos medienos rūšys t.y. iš kokios medienos pagamintas gaminys
(ąžuolo, pušies ir t.t.). Nenustačius vizualiai atlikti biologinius tyrimus.
- Dokumentacijos analizės tikslas – nustatyti medienos gaminių pagaminimo ir montažo laiką,
konstrukciją, junginių tipą ir panaudotas medžiagas.
- Nustatant medienos ir stalių gaminių fizines charakteristikas, naudojami instrumentiniai tyrimo
metodai:
16.1. medienos drėgnis nustatomas elektriniais drėgmėmačiais ne mažiau kaip 5 vietose. Ore
eksploatuojami medienos gaminiai, esant oro temperatūrai + 50 - +400C ir medienos drėgmei ≥ 21 %;
16.2. biologiniai pažeidėjai nustatomi atliekant medienos biologinius tyrimus;
16.3. apdailai panaudotos apdailos medžiagų tipas, jei jis nežinomas, nustatomas cheminės
analizės metodais: mechaniniu būdu arba karštu oru pašildžius dangą, nuimami iki 4 cm² dydžio 3
dangos mėginiai.
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Namas.
Uniklus objekto kodas 32719
Namo fasadų vertingųjų savybių sąrašas. Tvarkybos darbų aprašymas.

Eil. Nr.

Vertingoji savybė

1.1.2. tūrinė
erdvinė
kompozicija, tūris

tūris ‐ kompaktiškas, stačiakampio plano, dviejų
aukštų su rūsiu

Vieta

Tvarkybos
darbų rūšis

Numatomi tvarkybos darbai
Nekeičiamas.

1.1.2.1. stogo forma ‐ valminė

Remontas

Valminė forma nekeičiama. Keičiama asbestinė danga į dažytą skardą. 285m2. Skardos profilis klasikinis. Spalva
RAL9007.
Forma nekeičiama. Keičiama cinkuota danga į dažytą skardą. 4.8 m2. Skardos profilis klasikinis. Spalva
RAL9007.

1.1.2.2. kiti stogo elementai ‐ dvišlaitis stogelis P
pusėje

P fasadas

Remontas

1.1.2.3. arkinės formos langelio tipas Š pusėje

Š fasadas

Restauravimas Nekeičiamas. Restauruojamas rėmas ir įstiklinamas. 1vnt, 0.5m2.

1.1.2.4. netinkuoto plytų mūro dūmtraukiai

Virš stogo

Remontas

Nekeičiamas. Mūras remontuojamas, keičiamas apskardinimas. Remontuojamos mūro siūlės. Skarda nuo mūro
paviršiaus prakišama 3 cm. Remontuojamo mūro plotas 12.56 m2. Kaminai remontuojami pagal PTR
2.02.03:2007 „AKMENS MŪRO IR NATŪRALAUS AKMENS, PLYTŲ MŪRO TVARKYBA“
Nekeičiamas

1.1.3. išplanavimas išplanavimas ‐ kapitalinių sienų tinklas

Nekeičiamas

sienų angos, nišos ‐ stačiakampės langų ir durų angos
P fasadas

Restauravimas

Fasadų kompozicija nekeičiama. Keičiamas lentų apkalimas. Apkalimo raštas- pagal 1905m A. FilipovičDubovik projektą. Naudojamas autentiškas lentų profilis esantis laiptinėje. Dažoma spalva RAL 8025. Fasado
plotas 85 m2.

1.1.4.2. V fasadas plokštuminis

V fasadas

Restauravimas

Fasadų kompozicija nekeičiama.Keičiamas lentų apkalimas. Apkalimo raštas- pagal 1905m A. Filipovič- Dubovik
projektą. Naudojamas autentiškas lentų profilis esantis laiptinėje. Dažoma spalva RAL 8025. Fasado plotas 109.2
m2.

1.1.4.3. Š fasadas plokštuminis

Š fasadas

Restauravimas

Fasadų kompozicija nekeičiama.Keičiamas lentų apkalimas. Apkalimo raštas- pagal 1905m A. Filipovič- Dubovik
projektą. Naudojamas autentiškas lentų profilis esantis laiptinėje. Dažoma spalva RAL 8025. Fasado plotas 85 m2.

1.1.4.4. R fasadas decentralizuotas tūrinis

R fasadas

Restauravimas

Fasadų kompozicija nekeičiama.Keičiamas lentų apkalimas. Apkalimo raštas- pagal 1905m A. Filipovič- Dubovik
projektą. Naudojamas autentiškas lentų profilis esantis laiptinėje. Dažoma spalva RAL 8025. Fasado plotas 150.2
m2.ats.

Restauravimas

Tipas nekeičiamas. Balkono konstrukcija remontuojama pagal situaciją, kuri pasirodys nuėmus balkono
konstrukcijos apkalimą. Tvorelė remontuojama fragmentiškai. Porankis apskardinamas. Skardos falcai užlenkti.

1.1.4. fasadų
1.1.4.1. P fasadas centrinis plokštuminis
architektūrinis
sprendimas,
fasadų kompozicija

1.1.4.5. fasadų architektūros tūrinės detalės ‐ P fasado
medinės konstrukcijos balkono su tvorele tipas .
1.1.4.6. V fasado medinės konstrukcijos stogelių virš
įėjimų tipas

V fasadas

Restauravimas

Tipas nekeičiamas. Stogelio išlikusios konstrukcijos tvarkomos pagal PTR 2.04.01:2010„Medžio ir stalių gaminių
tvarkyba“

1.1.4.7. R pusės medinės konstrukcijos atviros
verandos su tvorele ir virš jos esančios terasos su
tvorele tipas

R fasadas

Restauravimas

Tipas nekeičiamas. Tvorelė restauruojama naujomis technologijomis pagal pietiniame fasade išlikusią tvorelę
17.89 m

1.1.4.8. fasadų apdaila ir puošyba ‐ fasadų medinių

Visi faasdai

Restauravimas

Tipas nekeičiamas. Keičiamas lentų apkalimas. Apkalimo raštas- pagal 1905m A. Filipovič- Dubovik projektą.

Naudojamas autentiškas lentų profilis esantis laiptinėje. Dažoma spalva RAL 8025. Bendras fasado plotas429 m2.

dailylenčių apkalimo tipas

Tipas nekeičiamas. Pagal išlikusius fragmentus fasadų apdaila ir puošyba papildoma naujais elementais. 54.3 m2

1.1.4.9. I‐o ir II‐o a. polanginių medinių profiliuotų
karnizų tipas

Visi faasdai

Restauravimas

1.1.4.10. P pusės dvišlaičio stogelio viršūnės
akcentavimas mediniu dekoratyviniu elementu ir
drožinėtų medinių vėjalenčių tipas

P fasadas

Konservavimas Tipas nekeičiamas. Pagal išlikusius fragmentus fasadų apdaila ir puošyba papildoma naujais elementais 5m

1.1.4.11. V pusės stogelių medinių drožinėtų
vėjalenčių tipas

V fasadas

konservuojami pagal PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 2.04.02:2010
„MEDŽIO APDAILA IR STALIŲ GAMINIŲ SUTVIRTINIMAS CHEMINĖMIS PRIEMONĖMIS“
Konservavimas, Tipas nekeičiamas. Dvivėrių durų stogelio vėjalentės konservuojamos cheminėmis priemonėmis. Vienvėriųrestauravimas
restauruojamos pagal greta esančių durų stogelio analogiją. Restauravimas 4.24m, konservavimas 4.24 m.

Konservuojami pagal PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 2.04.02:2010
„MEDŽIO APDAILA IR STALIŲ GAMINIŲ SUTVIRTINIMAS CHEMINĖMIS PRIEMONĖMIS“

Visi fasadai. Remontas
1.1.5. konstrukcijos 1.1.5.1. akmenų ir plytų mūro pamatas, netinkuotas
cokolis su rūsio langais vertikaliomis plytų sąramomis Remontuoja
mas P
fasade

1.1.5.2. medinių rąstų konstrukcijos išorinių ir vidinių
sienų tipas

Visi fasadai. Remontas

Pamatai apšiltinami 17 cm poliuretaniniu putplasčiu. Pamatų akmenų - plytų mūras požeminėje dalyje
hidroizoliuojamas. Antžeminė apdaila – dažytas struktūrinis tinkas. Gatves fasado cokolis neapšiltinamas. Akmenų
ir plytų mūras eksponuojamas. Rytų ir vakarų cokolio šiltinimas neprieina iki pietinio fasado cokolio plokštumos
per 40 cm. Mūro plotas7.95 m2. Remontuojami pagal PTR 2.02.03:2007 „AKMENS MŪRO IR NATŪRALAUS
AKMENS, PLYTŲ MŪRO TVARKYBA
Tipas nekeičiamas. Atidengti rastai iš lauko pusės ,impregnuojami antipirenais ir antiseptikais. Išpuvusios dalys
protezuojamos. Bendras medinių rąstų konstrukcijos plotas 317,4 m2.

1.1.5.3. plytų ir metalo konstrukcijos skliautai rūsyje

Tipas nekeičiamas. Vertingoji savybė nėra projekto apimtyje.

1.1.5.4. medinių sijų konstrukcijos tipas

Tipas nekeičiamas. Vertingoji savybė nėra projekto apimtyje.

1.1.5.5. medinių gegnių konstrukcijos tipas

Gegnių konstrukcijos tipas nekeičiamas. Prailginami gegnių galai, vykdant fasadų apšiltinimą. Prieš keičiant stogo
dangą , gegnės impregnuojamos antipirenais ir antiseptikais. Išpuvusios dalys protezuojamos

1.1.5.6. stalių ir kitų medžiagų gaminiai ‐ I‐o ir II‐o a.
dvigubų dvivėrių langų medinės konstrukcijos tipas

Nekeičiamas. Vertingoji savybė nėra projekto apimtyje.

1.1.5.7. I‐o ir II‐o a. langų ir durų medinių apvadų tipas Visi fasadai

Restauravimas Tipas nekeičiamas. Pagal išlikusus po apkalimu fragmentus apvadai ir sandrikai restauruojami. Apvadų ilgis
bendras140 m, sandrikų bendras ilgis 46 m.

1.1.5.8. V pusės išorinių medinių dvivėrių dvigubų su
viršulangiu filinginių durų tipas

V fasadas

Restauravimas Tipas nekeičiamas. Pagal išlikusių durų fragmentų profilius, atkuriamos durys. 2varčios, 3.53 m2.

1.1.5.9. V pusės išorinių medinių vienvėrių filinginių
su viršulangiu durų tipas

V fasadas

Restauravimas Tipas nekeičiamas. Pagal išlikusių durų fragmentų profilius, atkuriamos durys. 1 varčia, 2.69 m2.

1.1.5.10. P ir R fasadų balkonų išorinių medinių su
įstiklinimu durų tipas

Tipas nekeičiamas. Durys nekeičiamos. Vertingoji savybė nėra projekto apimtyje.

1.1.5.11. R pusės medinių dvivėrių su įstiklinimu ir
viršulangiu dvigubų buto durų su furnitūra tipas

Tipas nekeičiamas. Darbai neatliekami. Vertingoji savybė nėra projekto apimtyje.

1.1.5.12. V pusės medinių dvivėrių filinginių I‐o ir II‐o
a. butų durų tipas

Tipas nekeičiamas. Darbai neatliekami. Vertingoji savybė nėra projekto apimtyje.

S. Moniuškos g. išklotinė nesikeičia.
1.3.1. teritorijos
S. Moniuškos g. išklotinė, charakteringas Žvėryno
planavimo
autentiško užstatymo fragmentas
sprendiniai
1.1.5.12. V pusės medinių dvivėrių filinginių I‐o ir II‐o a.‐ vertingosios savybės, kurios nėra projekto apimtyje.

Namas.
Uniklus objekto kodas 32719
Namo fasadų vertingųjų savybių sąrašas. Restauravimo ir konservavimo darbų aprašymas.

Eil. Nr.

Vertingoji savybė

Vieta

Tvarkybos
darbų rūšis

1.1.2.3. arkinės formos langelio tipas Š pusėje

Š fasadas

Restauravimas Nekeičiamas. Restauruojamas rėmas ir įstiklinamas. 1vnt, 0.5m2.

P fasadas

Restauravimas

Fasadų kompozicija nekeičiama. Keičiamas lentų apkalimas. Apkalimo raštas- pagal 1905m A. FilipovičDubovik projektą. Naudojamas autentiškas lentų profilis esantis laiptinėje. Dažoma spalva RAL 8025. Fasado
plotas 85 m2.

1.1.4.2. V fasadas plokštuminis

V fasadas

Restauravimas

Fasadų kompozicija nekeičiama.Keičiamas lentų apkalimas. Apkalimo raštas- pagal 1905m A. Filipovič- Dubovik
projektą. Naudojamas autentiškas lentų profilis esantis laiptinėje. Dažoma spalva RAL 8025. Fasado plotas 109.2
m2.

1.1.4.3. Š fasadas plokštuminis

Š fasadas

Restauravimas

Fasadų kompozicija nekeičiama.Keičiamas lentų apkalimas. Apkalimo raštas- pagal 1905m A. Filipovič- Dubovik
projektą. Naudojamas autentiškas lentų profilis esantis laiptinėje. Dažoma spalva RAL 8025. Fasado plotas 85 m2.

1.1.4.4. R fasadas decentralizuotas tūrinis

R fasadas

Restauravimas

Fasadų kompozicija nekeičiama.Keičiamas lentų apkalimas. Apkalimo raštas- pagal 1905m A. Filipovič- Dubovik
projektą. Naudojamas autentiškas lentų profilis esantis laiptinėje. Dažoma spalva RAL 8025. Fasado plotas 150.2
m2.ats.

Restauravimas

Tipas nekeičiamas. Balkono konstrukcija remontuojama pagal situaciją, kuri pasirodys nuėmus balkono
konstrukcijos apkalimą. Tvorelė remontuojama fragmentiškai. Porankis apskardinamas. Skardos falcai užlenkti.

1.1.4. fasadų
1.1.4.1. P fasadas centrinis plokštuminis
architektūrinis
sprendimas,
fasadų kompozicija

1.1.4.5. fasadų architektūros tūrinės detalės ‐ P fasado
medinės konstrukcijos balkono su tvorele tipas .

Numatomi tvarkybos darbai

1.1.4.6. V fasado medinės konstrukcijos stogelių virš
įėjimų tipas

V fasadas

Restauravimas

Tipas nekeičiamas. Stogelio išlikusios konstrukcijos tvarkomos pagal PTR 2.04.01:2010„Medžio ir stalių gaminių
tvarkyba“

1.1.4.7. R pusės medinės konstrukcijos atviros
verandos su tvorele ir virš jos esančios terasos su
tvorele tipas

R fasadas

Restauravimas

Tipas nekeičiamas. Tvorelė restauruojama naujomis technologijomis pagal pietiniame fasade išlikusią tvorelę
17.89 m

1.1.4.8. fasadų apdaila ir puošyba ‐ fasadų medinių
dailylenčių apkalimo tipas

Visi faasdai

Restauravimas

Tipas nekeičiamas. Keičiamas lentų apkalimas. Apkalimo raštas- pagal 1905m A. Filipovič- Dubovik projektą.
Naudojamas autentiškas lentų profilis esantis laiptinėje. Dažoma spalva RAL 8025. Bendras fasado plotas429 m2.

1.1.4.9. I‐o ir II‐o a. polanginių medinių profiliuotų
karnizų tipas

Visi faasdai

Restauravimas

1.1.4.10. P pusės dvišlaičio stogelio viršūnės
akcentavimas mediniu dekoratyviniu elementu ir
drožinėtų medinių vėjalenčių tipas

P fasadas

Konservavimas Tipas nekeičiamas. Pagal išlikusius fragmentus fasadų apdaila ir puošyba papildoma naujais elementais 5m

1.1.4.11. V pusės stogelių medinių drožinėtų
vėjalenčių tipas

V fasadas

Tipas nekeičiamas. Pagal išlikusius fragmentus fasadų apdaila ir puošyba papildoma naujais elementais. 54.3 m2

konservuojami pagal PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 2.04.02:2010
„MEDŽIO APDAILA IR STALIŲ GAMINIŲ SUTVIRTINIMAS CHEMINĖMIS PRIEMONĖMIS“
Konservavimas, Tipas nekeičiamas. Dvivėrių durų stogelio vėjalentės konservuojamos cheminėmis priemonėmis. Vienvėriųrestauravimas
restauruojamos pagal greta esančių durų stogelio analogiją. Restauravimas 4.24m, konservavimas 4.24 m.

Konservuojami pagal PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 2.04.02:2010
„MEDŽIO APDAILA IR STALIŲ GAMINIŲ SUTVIRTINIMAS CHEMINĖMIS PRIEMONĖMIS“

1.1.5.7. I‐o ir II‐o a. langų ir durų medinių apvadų tipas Visi fasadai

Restauravimas Tipas nekeičiamas. Pagal išlikusus po apkalimu fragmentus apvadai ir sandrikai restauruojami. Apvadų ilgis
bendras140 m, sandrikų bendras ilgis 46 m.

1.1.5.8. V pusės išorinių medinių dvivėrių dvigubų su
viršulangiu filinginių durų tipas

V fasadas

Restauravimas Tipas nekeičiamas. Pagal išlikusių durų fragmentų profilius, atkuriamos durys. 2varčios, 3.53 m2.

1.1.5.9. V pusės išorinių medinių vienvėrių filinginių
su viršulangiu durų tipas

V fasadas

Restauravimas Tipas nekeičiamas. Pagal išlikusių durų fragmentų profilius, atkuriamos durys. 1 varčia, 2.69 m2.

Namas.
Uniklus objekto kodas 32719
Namo fasadų vertingųjų savybių sąrašas. Remonto darbų aprašymas.

Eil. Nr.

Vertingoji savybė

Vieta

1.1.2.1. stogo forma ‐ valminė

Tvarkybos
darbų rūšis

Numatomi tvarkybos darbai

Remontas

Valminė forma nekeičiama. Keičiama asbestinė danga į dažytą skardą. 285m2. Skardos profilis klasikinis. Spalva
RAL9007.

1.1.2.2. kiti stogo elementai ‐ dvišlaitis stogelis P
pusėje

P fasadas

Remontas

Forma nekeičiama. Keičiama cinkuota danga į dažytą skardą. 4.8 m2. Skardos profilis klasikinis. Spalva
RAL9007.

1.1.2.4. netinkuoto plytų mūro dūmtraukiai

Virš stogo

Remontas

Nekeičiamas. Mūras remontuojamas, keičiamas apskardinimas. Remontuojamos mūro siūlės. Skarda nuo mūro
paviršiaus prakišama 3 cm. Remontuojamo mūro plotas 12.56 m2. Kaminai remontuojami pagal PTR
2.02.03:2007 „AKMENS MŪRO IR NATŪRALAUS AKMENS, PLYTŲ MŪRO TVARKYBA“

Visi fasadai. Remontas
1.1.5. konstrukcijos 1.1.5.1. akmenų ir plytų mūro pamatas, netinkuotas
cokolis su rūsio langais vertikaliomis plytų sąramomis Remontuoja
mas P
fasade

1.1.5.2. medinių rąstų konstrukcijos išorinių ir vidinių
sienų tipas

Visi fasadai. Remontas

Pamatai apšiltinami 17 cm poliuretaniniu putplasčiu. Pamatų akmenų - plytų mūras požeminėje dalyje
hidroizoliuojamas. Antžeminė apdaila – dažytas struktūrinis tinkas. Gatves fasado cokolis neapšiltinamas. Akmenų
ir plytų mūras eksponuojamas. Rytų ir vakarų cokolio šiltinimas neprieina iki pietinio fasado cokolio plokštumos
per 40 cm. Mūro plotas7.95 m2. Remontuojami pagal PTR 2.02.03:2007 „AKMENS MŪRO IR NATŪRALAUS
AKMENS, PLYTŲ MŪRO TVARKYBA
Tipas nekeičiamas. Atidengti rastai iš lauko pusės ,impregnuojami antipirenais ir antiseptikais. Išpuvusios dalys
protezuojamos. Bendras medinių rąstų konstrukcijos plotas 317,4 m2.

Namas
Aprašymas


Unikalus objekto kodas
32719



Pilnas pavadinimas
Namas



Adresas
Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., S. Moniuškos g. 35



Įregistravimo registre data
2009‐02‐26



Statusas
Registrinis



Objekto reikšmingumo lygmuo yra
Vietinis



Rūšis
Nekilnojamas




Teritorijos
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Autorius
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XX a. pr.







Stilius
Kompleksą sudaro
Teritorijos
o KVR objektas: 1089.00 kv. m
Vertingųjų savybių pobūdis
o Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas);
o Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
Vertingosios savybės
o 1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija, tūris ‐ kompaktiškas, stačiakampio plano, dviejų
aukštų su rūsiu (‐; būklė patenkinama; TRP; 15.2, 15.3; Priedas Nr.1; FF Nr. 1, 2, 3,
4, 5, 37, 38, 39, 40, 41; 2008 m.); stogo forma ‐ valminė (‐; būklė patenkinama;
15.2, 15.3; Priedas Nr.1; FF Nr. 2, 37, 38, 41; 2008 m.); kiti stogo elementai ‐
dvišlaitis stogelis P pusėje (‐; būklė patenkinama; 15.2, 15.3; Priedas Nr.1; FF Nr. 1,
2, 9, 37, 38, 41; 2008 m.), arkinės formos langelio tipas Š pusėje (‐; būklė bloga;
15.2, 15.3; FF Nr. 4, 20; 2008 m.), netinkuoto plytų mūro dūmtraukiai (‐; būklė
bloga; 15.2, 15.3; FF Nr. 2, 3, 4, 20, 39, 41; 2008 m.);
o 1.1.3. išplanavimas ‐ kapitalinių sienų tinklas (‐; būklė gera; 15.2, 15.3; Priedas Nr.1;
‐; 2008 m.); sienų angos, nišos ‐ stačiakampės langų ir durų angos (‐; būklė gera;
15.2, 15.3; Priedas Nr.1; FF Nr. 1‐9, 11, 13‐17, 21, 22, 30, 32, 34, 39, 41; 2008 m.);
o 1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija ‐ P fasadas centrinis
plokštuminis (‐; būklė patenkinama; 15.2, 15.3; Priedas Nr.1; FF Nr. 1, 37, 38, 39,
41; 2008 m.), V fasadas plokštuminis (‐; būklė patenkinama; 15.2, 15.3; FF Nr. 3, 13,
39, 41; 2008 m.), Š fasadas plokštuminis (‐; iš dalies pakitęs; 15.2, 15.3; FF Nr. 4;
2008 m.), R fasadas decentralizuotas tūrinis (‐; iš dalies pakitęs; 15.2, 15.3; Priedas
Nr.1; FF Nr. 2, 5, 37, 40; 2008 m.); fasadų architektūros tūrinės detalės ‐ P fasado
medinės konstrukcijos balkono su tvorele tipas (‐; būklė patenkinama; 15.2, 15.3;
Priedas Nr.1; FF Nr. 1, 9, 39, 41; 2008 m.), V fasado medinės konstrukcijos stogelių
virš įėjimų tipas (‐; būklė bloga; 15.2, 15.3; FF Nr. 3, 13, 14, 15, 17, 18, 39, 41; 2008
m.), R pusės medinės konstrukcijos atviros verandos su tvorele ir virš jos esančios
terasos su tvorele tipas (‐; pakitęs; 15.2, 15.3; Priedas Nr.1; FF Nr. 2, 5, 6, 40; 2008
m.); fasadų apdaila ir puošyba ‐ fasadų medinių dailylenčių apkalimo tipas (‐;
neišlikęs; 15.2, 15.3; Priedas Nr.1; FF ‐; 2008 m.), I‐o ir II‐o a. polanginių medinių
profiliuotų karnizų tipas (‐; būklė bloga; 15.2, 15.3; FF Nr. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16,
19, 39, 40, 41; 2008 m.), P pusės dvišlaičio stogelio viršūnės akcentavimas mediniu
dekoratyviniu elementu ir drožinėtų medinių vėjalenčių tipas (‐; būklė
patenkinama; 15.2, 15.3; Priedas Nr. 1; FF Nr. 1, 9, 10, 41; 2008 m.), V pusės
stogelių medinių drožinėtų vėjalenčių tipas (‐; iš dalies neišlikęs; 15.2, 15.3; FF Nr.
15, 18; 2008 m.);
o 1.1.5. konstrukcijos ‐ akmenų ir plytų mūro pamatas, netinkuotas cokolis su rūsio
langais vertikaliomis plytų sąramomis (‐; būklė patenkinama; 15.2, 15.3; FF Nr. 11,
12, 14, 19, 27, 29, 41; 2008 m.), medinių rąstų konstrukcijos išorinių ir vidinių
sienų tipas (‐; būklė patenkinama; 15.2, 15.3; ‐; 2008 m.), plytų ir metalo
konstrukcijos skliautai rūsyje (‐; būklė patenkinama; 15.2, 15.3; FF Nr. 27, 28; 2008
m.), medinių sijų konstrukcijos tipas (‐; netyrinėta; ‐; 2008 m.), medinių gegnių
konstrukcijos tipas (‐; netyrinėta; 15.2, 15.3; ‐; 2008 m.); funkcinė įranga ‐ plytų



mūro laiptai į rūsį (‐; būklė patenkinama; 15.2, 15.3; FF Nr. 26; 2008 m.), medinės
konstrukcijos laiptai su baliustriniu turėklu ir porankiu (‐; būklė bloga; 15.2, 15.3;
FF Nr. 23, 24, 25; 2008 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai ‐ I‐o ir II‐o a. dvigubų
dvivėrių langų medinės konstrukcijos tipas (‐; iš dalies išlikęs; 15.2, 15.3; FF Nr. 1,
2, 3, 5, 7, 8, 11, 16, 34, 35, 39, 41; 2008 m.), I‐o ir II‐o a. dvigubų dvivėrių langų
skaidymo tipas ‐ 3 segmentų varčios su orlaide, virš jų nevarstomas 3‐jų segmentų
viršlangis (‐; iš dalies išlikęs; 15.2, 15.3; FF Nr. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 16, 34, 35, 39, 41;
2008 m.), I‐o ir II‐o a. dvigubų vienvėrių langų medinės konstrukcijos tipas (‐; iš
dalies išlikęs; 15.2, 15.3; FF Nr.16; 2008 m.), I‐o ir II‐o a. dvigubų vienvėrių langų
skaidymo tipas ‐ 3‐jų segmentų varčia su orlaide, virš jos 1‐o segmento
nevarstomas viršlangis (‐; iš dalies išlikęs; 15.2, 15.3; FF Nr.16; 2008 m.), I‐o a.
langų medinių langinių tipas (‐; neišlikęs; 15.2, 15.3; ‐; 2008 m.), I‐o ir II‐o a. langų
ir durų medinių apvadų tipas (‐; neišlikęs; 15.2, 15.3; Priedas Nr.1; FF Nr. 41; 2008
m.), V pusės išorinių medinių dvivėrių dvigubų su viršulangiu filinginių durų tipas
(‐; būklė bloga; 15.2, 15.3; FF Nr. 13, 14, 21; 2008 m.), V pusės išorinių medinių
vienvėrių filinginių su viršulangiu durų tipas (‐; būklė bloga; 15.2, 15.3; FF Nr.17;
2008 m.), P ir R fasadų balkonų išorinių medinių su įstiklinimu durų tipas (‐;
neišlikęs; 15.2, 15.3; FF Nr. 39, 41; 2008 m.), R pusės medinių dvivėrių su
įstiklinimu ir viršulangiu dvigubų buto durų su furnitūra tipas (‐; būklė gera; 15.2,
15.3; FF Nr. 32, 33; 2008 m.), V pusės medinių dvivėrių filinginių I‐o ir II‐o a. butų
durų tipas (‐; iš dalies neišlikęs; 15.2, 15.3; FF Nr. 22; 2008 m.), II‐o a. buto medinių
filinginių vidaus durų tipas (‐; būklė patenkinama; 15.2, 15.3; FF Nr. 30; 2008 m.);
langų ir durų medžiagiškumas ‐ medis (‐; iš dalies išlikęs; 15.2, 15.3; FF Nr. 1, 5, 7, 8,
11, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 30, 32, 34, 39, 41; 2008 m.); buto Nr. 2, dvivėrės medinės
įsprūdinės durys su viršulangiu ir be jo (‐; būklė patenkinama; FF Nr. 42‐44; 2017
m.); buto Nr. 2 durų rankena su užraktu (‐; būklė patenkinama; FF Nr. 44‐45; 2017
m.);
o 1.1.6. grindų danga ‐ II‐o a. buto plačių medžio lentų grindys (‐; būklė patenkinama;
15.2, 15.3; FF Nr. 31; 2008 m.);
o 1.3.1. teritorijos planavimo sprendiniai ‐ S. Moniuškos g. išklotinė, charakteringas
Žvėryno autentiško užstatymo fragmentas (‐; iš dalies pakitęs; TRP; 15.2, 15.3; FF
Nr. 37, 38; 2008 m.);
o 3. Pirminė istoriškai susiklosčiusi paskirtis ‐ gyvenamoji (‐; ‐; 15.2, 15.3; Priedas
Nr.1; ‐; 2008 m.);
o 4. artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją supančios aplinkos kultūrinio
kraštovaizdžio autentiškumas ‐ Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu
(33652, UV70) teritorija (‐; ‐; ‐; 2017 m.);
o 5. Faktai visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, kurie susiję su
objektu ‐ Name 1912‐1915 m. gyveno Lietuvos valstybės tarybos pirmininkas,
Seimo ir Vyriausybės narys, žurnalo "Aušrinė" leidėjas Stasys Šilingas (1885‐1962).
Pastaba
Dalies patalpų vertingosios savybės nenustatytos, nes nepavyko įeiti. Prieš projektavimo
tvarkymo darbus atlikti fizinius istorinius pastato tyrimus, tikslinti vertingąsias savybes.
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS
2019-04-08 09:44:53

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 10/200394
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1985-11-15
Adresas: Vilnius, S. Moniuškos g. 35
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
Pastatas - Gyvenamasis namas
Unikalus daikto numeris: 1094-0338-2018
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)
Pažymėjimas plane: 1A2m
Statybos pradžios metai: 1940
Statybos pabaigos metai: 1940
Papr. remonto pradžios metai: 2017
Papr. remonto pabaigos metai: 2017
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Krosninis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės
Sienos: Rąstai
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 297.99 kv. m
Naudingas plotas: 278.92 kv. m
Gyvenamasis plotas: 189.41 kv. m
Rūsių (pusrūsių) plotas: 19.07 kv. m
Tūris: 1242 kub. m
Užstatytas plotas: 187.00 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 3
Kambarių skaičius: 10
Koordinatė X: 6062572
Koordinatė Y: 580446
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 85 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 49 %
Atkuriamoji vertė: 43 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1985-11-15
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-09-26
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo
klasė: F
Skaičiuojamosios šiluminės energijos
sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 368.34 kWh/m2/m.
2.2.

Pastatas - Gyvenamasis namas
Unikalus daikto numeris: 1094-0338-2020
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
Pažymėjimas plane: 2A1ž
Statybos pabaigos metai: 1940
Šildymas: Krosninis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės
Sienos: Karkasai
Stogo danga: Keramika
Aukštų skaičius: 1

Bendras plotas: 47.97 kv. m
Naudingas plotas: 47.97 kv. m
Gyvenamasis plotas: 28.69 kv. m
Tūris: 173 kub. m
Užstatytas plotas: 58.00 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 1
Kambarių skaičius: 3
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 12 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 43 %
Atkuriamoji vertė: 7 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1985-11-15
Kadastro duomenų nustatymo data: 1981-03-03
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra
4. Nuosavybė:
4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: JUOZAS VARNELIS, gim. 1951-04-09
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0338-2020, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 1992-03-05 Pirkimo - pardavimo sutartis pagal LR
1991.05.28 Įstatymą Nr.I-1374 Nr. 17-1620
Įrašas galioja: Nuo 1992-03-05

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra
7. Juridiniai faktai:
7.1.

Nustatytas turto administravimas
Administratorius: UAB "Naujamiesčio būstas", a.k. 121452091
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0338-2018, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-12-27 Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymas Nr. 30-3943/18(2.1.1E-TD2)
Aprašymas: Terminas - 5 metai.
Įrašas galioja: Nuo 2019-02-28

7.2.

7.3.

7.4.

Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros
vertybių registrą
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos,
a.k. 188692688
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0338-2018, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-12-05 Aktas Nr. VI-RM-138
Aprašymas: 2009-03-18 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr.
03-49, nekilnojamojo daikto kodas 32719
Įrašas galioja: Nuo 2009-03-20
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritorijoje (jų apsaugos zonoje)
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos,
a.k. 188692688
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0338-2020, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2008-12-05 Aktas Nr. VI-RM-138
Aprašymas: 2009-03-18 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr.
03-50, nekilnojamojo daikto kodas 32719
Įrašas galioja: Nuo 2009-03-19
Nustatytas turto administravimas
Administratorius: UAB "Naujamiesčio būstas", a.k. 121452091
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0338-2020, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2003-02-20 Savivaldybės valdybos sprendimas Nr. 363V
Įrašas galioja: Nuo 2003-11-11

Terminas: Iki 2005-12-31
8. Žymos: įrašų nėra
9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo
10.1.
sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0338-2018, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-11-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro
pranešimas Nr. KG-0512-00292/0
Įrašas galioja: Nuo 2017-11-08
Terminas: Nuo 2017-11-08 iki 2027-11-08
10.2.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0338-2018, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-09-21 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo
turto kadastro objektų (patalpos (-ų)) galimybę naudoti
pagal paskirtį Nr. STL-17-2984
2017-09-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Aprašymas: Pastato kadastro duomenys patikslinti, pakeitus buto
(unikalus Nr. 1094-0338-2018:0002) kadastro duomenis.
Įrašas galioja: Nuo 2017-10-20

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Nekilnojamieji daiktai - ūkio pastatai 4I1ž, 5I1ž, 6I1ž ir kiemo statiniai bei nuosavybės teisės į juos
Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti.
12. Kita informacija:
Žemės sklypo, kuriame yra statiniai,
kadastrinis Nr.: 0101/0039:802
Archyvinės bylos Nr.: 13/85
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

remontuoajami ir apskardinami dūtraukiai,
užpildomos mūro siūlės, plytos plaunamos nuo
suodžių, impregnuojamos drėgmę
atstumiančiais impregnantais

1.1.2.4.netinkuotų plytų mūro dumtraukiai

+9,96

1.1.2.2.dvišlaitis stogelis P pusėje

1.1.2.3.arkinės formos langelio tipas Š pusėje

naujai daroma tvorelė pagal pietinio balkono
analogiją, dažomi spalva RAL8025

fasadai dažomi spalva RAL8025
remontuojama tvorelė , dažomi spalva
RAL8025
resatauruojamas apkalimas, apvadai,
sandrikai pagal Duboviko projektą

±0,00

±0,00

3480
1
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2

2685
3

2470
4

4280
5

2040
6

7

1.1.4.8.fasadų medinių dailylenčių apkalimo
tipas.
1.1.2.1. stogo forma valminė
1.1.5.6.l-o ir ll-o a. dvigubų dviverių langų
medinės konstrukcijos tipas.
1.1.5.7.l-o ir ll-o a. langų ir durų medinių
apvadų tipas.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Atestato
Nr.

STATINYS Namas(un.kodas 32719) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m;
S. Moniuškos g. 35. tvarkybos darbų(remontas,
konservavimas, restauravimas) projektas.

MB ,,ARCHPLIUS"
Adresas: A. J. Greimo 14-2, Vilnius; tel +370 699 66817

REMONTUOJAMI SAUGOMI ELEMENTAI.
1.1.5.7.

A966, 2245

PV

K.Mikšys

2019-03

A966, 2245

Archit.

K.Mikšys

2019-03

LAIDA

BRĖŽINYS

RYTINIS FASADAS M1:100

0

VERTINGOJI SAVYBĖ
Etapas
TvD

STATYTOJAS

UAB "Naujamiesčio būstas"

ŽYMUO

MON-2019-03-TP- SA-1

LAPAS LAPŲ

A-1

1

remontuoajami ir apskardinami dūtraukiai,
užpildomos mūro siūlės, plytos plaunamos nuo
suodžių, impregnuojamos drėgmę
atstumiančiais impregnantais

1.1.2.4.netinkuotų plytų mūro dumtraukiai

+9,96

1.1.2.3.arkinės formos langelio tipas Š pusėje

fasadai dažomi spalva RAL8025
naujai daroma tvorelė pagal pietinio balkono
analogiją, dažomi spalva RAL8025

±0,00

±0,00

4160
E

5595
D

1325
C

3900
B

A

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

REMONTUOJAMI SAUGOMI ELEMENTAI.
1.1.5.7.

VERTINGOJI SAVYBĖ

Atestato
Nr.

STATINYS Namas(un.kodas 32719) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m;
S. Moniuškos g. 35. tvarkybos darbų(remontas,
konservavimas, restauravimas) projektas.

MB ,,ARCHPLIUS"
Adresas: A. J. Greimo 14-2, Vilnius; tel +370 699 66817

A966, 2245

PV

K.Mikšys

2019-03

A966, 2245

Archit.

K.Mikšys

2019-03

Etapas
TvD

STATYTOJAS

UAB "Naujamiesčio būstas"

LAIDA

BRĖŽINYS

ŠIAURINIS FASADAS M1:100

ŽYMUO

MON-2019-03-TP- SA-2

0
LAPAS LAPŲ

A-1

1

remontuoajami ir apskardinami dūtraukiai,
užpildomos mūro siūlės, plytos plaunamos nuo
suodžių, impregnuojamos drėgmę
atstumiančiais impregnantais

1.1.2.4.netinkuotų plytų mūro dumtraukiai

+10,26

1.1.4.10. P pusės dvišlaičio stogelio viršūnės
+9,96
akcentavimasmediniu dekoratyviniu elementu ir
drožinėtų vejalečių tipas.
1.1.2.2.dvišlaitis stogelis P pusėje
1.1.4.5. P fasado medinės konstrukcijos balkono su
tvorele tipas.

restauruojama smailė, dažoma spalva
RAL8025

remontuojamos vėjalentės dažomi spalva
RAL8025

1.1.4.9. l-o ir ll-o a. polanginių medinių profiliuotų
karnizų tipas.
1.1.5.10.P ir R fasadų balkonų išorinių
medinių su įstiklinimų durų tipas.

1.1.4.7. R pusės medinės konstrukcijos atviros verandos su tvorele
ir virš jos esančios terasos su tvorele tipas.
naujai daroma tvorelė pagal pietinio balkono
analogiją, dažomi spalva RAL8025

remontuojama tvorelė , dažomi spalva
RAL8025

fasadai dažomi spalva RAL8025

±0,00

±0,00
cokolis dažomas spalva RAL7048

5225
A

5595

4160
D

C

E

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

REMONTUOJAMI SAUGOMI ELEMENTAI.
1.1.5.7.

VERTINGOJI SAVYBĖ

Atestato
Nr.

STATINYS Namas(un.kodas 32719) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m;
S. Moniuškos g. 35. tvarkybos darbų(remontas,
konservavimas, restauravimas) projektas.

MB ,,ARCHPLIUS"
Adresas: A. J. Greimo 14-2, Vilnius; tel +370 699 66817

A966, 2245

PV

K.Mikšys

2019-03

A966, 2245

Archit.

K.Mikšys

2019-03

Etapas
TvD

STATYTOJAS

UAB "Naujamiesčio būstas"

LAIDA

BRĖŽINYS

PIETINIS FASADAS M1:100

ŽYMUO

MON-2019-03-TP- SA-3

0
LAPAS LAPŲ

A-1

1

remontuoajami ir apskardinami dūtraukiai,
užpildomos mūro siūlės, plytos plaunamos nuo
suodžių, impregnuojamos drėgmę
atstumiančiais impregnantais
1.1.2.4.netinkuotų plytų mūro dumtraukiai

+9,96
restauruojama smailė, dažoma spalva
RAL8025

remontuojamos vėjalentės dažomi spalva
RAL8025
fasadai dažomi spalva RAL8025

1.1.4.6. V fasado medinės konstrukcijos stogelių virš įėjimo tipas.

naujos vėjalentės pagal analogiją, dažomi
spalva RAL8025

1.1.4.11. V pusės stogelių medinių drožinėtų
vėjalenčių tipas.

D1

1.1.5.8.V pusės išorinių medinių dvivėrių
dvigubų su viršlangiu filinginių durų tipas.

D2

1.1.5.9.V pusės išorinių medinių vienvėrių
filinginių su viršlangiu tipas.
1.1.5.1.akmenų
±0,00 ir plytų mūro pamatas,
netinkuotas cokolis su rūsio langais vertikliomis
plytų sąramomis.

±0,00

2040
7

9435
6

5545
3

1

1.1.4.8.fasadų medinių dailylenčių apkalimo
tipas.
1.1.2.1. stogo forma valminė
1.1.5.6.l-o ir ll-o a. dvigubų dviverių langų
medinės konstrukcijos tipas.
1.1.5.7.l-o ir ll-o a. langų ir durų medinių
apvadų tipas.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Atestato
Nr.

STATINYS Namas(un.kodas 32719) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m;
S. Moniuškos g. 35. tvarkybos darbų(remontas,
konservavimas, restauravimas) projektas.

MB ,,ARCHPLIUS"
Adresas: A. J. Greimo 14-2, Vilnius; tel +370 699 66817

A966, 2245

REMONTUOJAMI SAUGOMI ELEMENTAI.
1.1.5.7.

A966, 2245

VERTINGOJI SAVYBĖ

Etapas
TvD

M 1:100

PV
Archit.

K.Mikšys

2019-03

K.Mikšys

2019-03

STATYTOJAS

UAB "Naujamiesčio būstas"

LAIDA

BRĖŽINYS

VAKARINIS FASADAS M1:100

ŽYMUO

MON-2019-03-TP- SA-4

0
LAPAS LAPŲ

A-1

1

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros
paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų
paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės
atlikimo taisyklės“ priedas

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMŲJŲ STATYBOS
DARBŲ PROJEKTO AR TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTO
PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS
AKTAS
2019-08-09

Nr. IV.19-08-04
Vilnius

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO STATINIO DUOMENYS.
Teritorija kurioje numatoma statyba.
Namas (kodas 32719) Moniuškos g. 35 yra Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu (kodas
33652) teritorijoje ir Vilniaus senamiesčio (kodas 16073), paskelbto valstybės saugomu viešąjam
pažinimui ir naudojimui bei paskelbto paminklu, teritorijos vizualinės apsaugos pozonyje.
( pavadinimas, adresas, unikalus objekto kodas)

Statinio unikalus Nr. 1094-0338-2018
(statinio ir statinio užimamo ar jam naudoti reikalingo žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre)

PROJEKTO PAVADINIMAS
Namas (un. kodas 32719) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. S. Moniuškos g. 35. Tvarkybos darbų
(remontas, konservavimas, restauracija) projektas.
STATYTOJAS: UAB,,Naujamiesčio būstas“
DUOMENYS APIE TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTUOTOJĄ
UAB ,,A-Z PROJEKTAI“ Įm. kodas:300615480, Smolensko g.10D-42, LT-03234
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma,kodas, buveinė, fizinio asmens vardas, pavardė)

PV Kęstutis Mikšys, NKPAS Atestato Nr. 0023, išduotas 2017-04-10.
Atestato Nr. A966, išduotas 2015-02-26
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato data bei numeris)

PROJEKTO VERTINIMAS
(Bendroji dalis, specialieji paveldosaugos reikalavimai, specialieji architektūros reikalavimai, vertingosios savybės,
atlikti tyrimai, projektiniai pasiūlymai, tvarkomieji paveldosaugos darbai, tvarkomieji statybos darbai)

Unikalus objekto kodas: 32719. Pilnas pavadinimas: Namas
Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., S. Moniuškos g. 35
Įregistravimo registre data: 2009-02-26
Statusas: Registrinis. Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Vietinis. Rūšis: Nekilnojamas
Teritorijos. KVR objektas: 1089.00 kv. M. Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas
Amžius: XX a. pr.
Namas (32719). Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Žvėrynu (33652).

Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Istorinis (lemiantis
reikšmingumą svarbus);
Vertingosios savybės
1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija, tūris - kompaktiškas, stačiakampio plano, dviejų aukštų su
rūsiu (-; būklė patenkinama; TRP; 15.2, 15.3; Priedas Nr.1; FF Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 37, 38, 39, 40, 41;
2008 m.); stogo forma - valminė (-; būklė patenkinama; 15.2, 15.3; Priedas Nr.1; FF Nr. 2, 37, 38,
41; 2008 m.); kiti stogo elementai - dvišlaitis stogelis P pusėje (-; būklė patenkinama; 15.2, 15.3;
Priedas Nr.1; FF Nr. 1, 2, 9, 37, 38, 41; 2008 m.), arkinės formos langelio tipas Š pusėje (-; būklė
bloga; 15.2, 15.3; FF Nr. 4, 20; 2008 m.), netinkuoto plytų mūro dūmtraukiai (-; būklė bloga; 15.2,
15.3; FF Nr. 2, 3, 4, 20, 39, 41; 2008 m.);
1.1.3. išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (-; būklė gera; 15.2, 15.3; Priedas Nr.1; -; 2008
m.);sienų angos, nišos - stačiakampės langų ir durų angos (-; būklė gera; 15.2, 15.3; Priedas Nr.1;
FF Nr. 1-9, 11, 13-17, 21, 22, 30, 32, 34, 39, 41; 2008 m.);
1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija - P fasadas centrinis plokštuminis (-;
būklė patenkinama; 15.2, 15.3; Priedas Nr.1; FF Nr. 1, 37, 38, 39, 41; 2008 m.), V fasadas
plokštuminis (-; būklė patenkinama; 15.2, 15.3; FF Nr. 3, 13, 39, 41; 2008 m.), Š fasadas
plokštuminis (-; iš dalies pakitęs; 15.2, 15.3; FF Nr. 4; 2008 m.), R fasadas decentralizuotas
tūrinis (-; iš dalies pakitęs; 15.2, 15.3; Priedas Nr.1; FF Nr. 2, 5, 37, 40; 2008 m.); fasadų
architektūros tūrinės detalės - P fasado medinės konstrukcijos balkono su tvorele tipas (-; būklė
patenkinama; 15.2, 15.3; Priedas Nr.1; FF Nr. 1, 9, 39, 41; 2008 m.), V fasado medinės
konstrukcijos stogelių virš įėjimų tipas (-; būklė bloga; 15.2, 15.3; FF Nr. 3, 13, 14, 15, 17, 18, 39,
41; 2008 m.), R pusės medinės konstrukcijos atviros verandos su tvorele ir virš jos esančios terasos
su tvorele tipas (-; pakitęs; 15.2, 15.3; Priedas Nr.1; FF Nr. 2, 5, 6, 40; 2008 m.); fasadų apdaila ir
puošyba - fasadų medinių dailylenčių apkalimo tipas (-; neišlikęs; 15.2, 15.3; Priedas Nr.1; FF -;
2008 m.), I-o ir II-o a. polanginių medinių profiliuotų karnizų tipas (-; būklė bloga; 15.2, 15.3; FF
Nr. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 19, 39, 40, 41; 2008 m.), P pusės dvišlaičio stogelio viršūnės
akcentavimas mediniu dekoratyviniu elementu ir drožinėtų medinių vėjalenčių tipas (-; būklė
patenkinama; 15.2, 15.3; Priedas Nr. 1; FF Nr. 1, 9, 10, 41; 2008 m.), V pusės stogelių medinių
drožinėtų vėjalenčių tipas (-; iš dalies neišlikęs; 15.2, 15.3; FF Nr. 15, 18; 2008 m.);
1.1.5. konstrukcijos - akmenų ir plytų mūro pamatas, netinkuotas cokolis su rūsio langais
vertikaliomis plytų sąramomis (-; būklė patenkinama; 15.2, 15.3; FF Nr. 11, 12, 14, 19, 27, 29, 41;
2008 m.), medinių rąstų konstrukcijos išorinių ir vidinių sienų tipas (-; būklė patenkinama; 15.2,
15.3; -; 2008 m.), plytų ir metalo konstrukcijos skliautai rūsyje (-; būklė patenkinama; 15.2, 15.3;
FF Nr. 27, 28; 2008 m.), medinių sijų konstrukcijos tipas (-; netyrinėta; -; 2008 m.), medinių gegnių
konstrukcijos tipas (-; netyrinėta; 15.2, 15.3; -; 2008 m.); funkcinė įranga - plytų mūro laiptai į
rūsį (-; būklė patenkinama; 15.2, 15.3; FF Nr. 26; 2008 m.), medinės konstrukcijos laiptai su
baliustriniu turėklu ir porankiu (-; būklė bloga; 15.2, 15.3; FF Nr. 23, 24, 25; 2008 m.); stalių ir kitų
medžiagų gaminiai - I-o ir II-o a. dvigubų dvivėrių langų medinės konstrukcijos tipas (-; iš dalies
išlikęs; 15.2, 15.3; FF Nr. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 16, 34, 35, 39, 41; 2008 m.), I-o ir II-o a. dvigubų
dvivėrių langų skaidymo tipas - 3 segmentų varčios su orlaide, virš jų nevarstomas 3-jų segmentų
viršlangis (-; iš dalies išlikęs; 15.2, 15.3; FF Nr. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 16, 34, 35, 39, 41; 2008 m.), I-o
ir II-o a. dvigubų vienvėrių langų medinės konstrukcijos tipas (-; iš dalies išlikęs; 15.2, 15.3; FF
Nr.16; 2008 m.), I-o ir II-o a. dvigubų vienvėrių langų skaidymo tipas - 3-jų segmentų varčia su
orlaide, virš jos 1-o segmento nevarstomas viršlangis (-; iš dalies išlikęs; 15.2, 15.3; FF Nr.16; 2008
m.), I-o a. langų medinių langinių tipas (-; neišlikęs; 15.2, 15.3; -; 2008 m.), I-o ir II-o a. langų ir
durų medinių apvadų tipas (-; neišlikęs; 15.2, 15.3; Priedas Nr.1; FF Nr. 41; 2008 m.), V pusės
išorinių medinių dvivėrių dvigubų su viršulangiu filinginių durų tipas (-; būklė bloga; 15.2, 15.3; FF
Nr. 13, 14, 21; 2008 m.), V pusės išorinių medinių vienvėrių filinginių su viršulangiu durų tipas (-;
būklė bloga; 15.2, 15.3; FF Nr.17; 2008 m.), P ir R fasadų balkonų išorinių medinių su įstiklinimu
durų tipas (-; neišlikęs; 15.2, 15.3; FF Nr. 39, 41; 2008 m.), R pusės medinių dvivėrių su įstiklinimu
ir viršulangiu dvigubų buto durų su furnitūra tipas (-; būklė gera; 15.2, 15.3; FF Nr. 32, 33; 2008
m.), V pusės medinių dvivėrių filinginių I-o ir II-o a. butų durų tipas (-; iš dalies neišlikęs; 15.2,
15.3; FF Nr. 22; 2008 m.), II-o a. buto medinių filinginių vidaus durų tipas (-; būklė patenkinama;
Namas (32719). Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Žvėrynu (33652).

15.2, 15.3; FF Nr. 30; 2008 m.); langų ir durų medžiagiškumas - medis (-; iš dalies išlikęs; 15.2,
15.3; FF Nr. 1, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 30, 32, 34, 39, 41; 2008 m.); buto Nr. 2, dvivėrės
medinės įsprūdinės durys su viršulangiu ir be jo (-; būklė patenkinama; FF Nr. 42-44; 2017
m.); buto Nr. 2 durų rankena su užraktu (-; būklė patenkinama; FF Nr. 44-45; 2017 m.);
1.1.6. grindų danga - II-o a. buto plačių medžio lentų grindys (-; būklė patenkinama; 15.2, 15.3; FF
Nr. 31; 2008 m.);
1.3.1. teritorijos planavimo sprendiniai - S. Moniuškos g. išklotinė, charakteringas Žvėryno
autentiško užstatymo fragmentas (-; iš dalies pakitęs; TRP; 15.2, 15.3; FF Nr. 37, 38; 2008 m.);
3. Pirminė istoriškai susiklosčiusi paskirtis - gyvenamoji (-; -; 15.2, 15.3; Priedas Nr.1; -; 2008 m.);
4. artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio
autentiškumas - Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu (33652, UV70) teritorija (-; -; -; 2017
m.);
5. Faktai visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, kurie susiję su objektu - Name
1912-1915 m. gyveno Lietuvos valstybės tarybos pirmininkas, Seimo ir Vyriausybės narys, žurnalo
"Aušrinė" leidėjas Stasys Šilingas (1885-1962).
Pastaba. Dalies patalpų vertingosios savybės nenustatytos, nes nepavyko įeiti. Prieš projektavimo
tvarkymo darbus atlikti fizinius istorinius pastato tyrimus, tikslinti vertingąsias savybes.
Unikalus objekto kodas: 33652. Pilnas pavadinimas: Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Žvėrynu
Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Įregistravimo registre data: 2018-07-16
Statusas: Registrinis. Rūšis: Nekilnojamas. Teritorijos. KVR objektas: 979388.00 kv. m
Vertybė pagal sandarą: Vietovė.
Seni kodai. Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše: UV70
Amžius: XIX a. I p. – XX a. II p.
Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Kraštovaizdžio;
Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas);
Vertingosios savybės
1.3.1. planavimo sprendiniai - XIX a. I p. - XX a. I p. stačiakampio plano struktūra, suformuota
Birutės, Latvių, Upės, Maloniosios, Vytauto, Kęstučio, Dionizo Poškos, Stanislavo Moniuškos,
Treniotos, Pušų, Traidenio, Adomo Mickevičiaus, Vykinto, Karaimų, Liubarto, Ignoto Kraševskio
gatvių tinklo .... Plačiau žiūr. - https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
1.3.3. įvairios išraiškos formos - lauko akmenų grota teritorijos ŠV dalyje (-; būklė patenkinama;
TRP 1; FF Nr. 8; 2010 m.);
1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas (-; -; FF Nr. 1, 10-15, 18-19, 30-34, 41-42, 45, 4749, 56-60, 70, 73-74, 82, 86-87, 89-90, 95-96, 98-100, 103, 106-108, 114, 117, 119-120, 123, 126127, 130-131; 2010 m.); V ir R dalies Neries upės šlaitai (-; -; FF Nr. 2-9; 2010 m.);
1.3.6. želdynai ir želdiniai - perimetrinio apsodinimo lapuočių, spygliuočių medžių eilėmis pobūdis
Treniotos g., Pušų g., Traidenio g., Adomo Mickevičiaus g., Kęstučio g., Stanislavo Moniuškos g.,
Maloniosios g., Vykinto g., Liubarto V dalyje, Vytauto g. R dalyje, Ignoto Kraševskio, ŠV, Š
dalyse (-; -; FF Nr. 39-40, 89, 95-96, 98, 100-111, 113-115, 117-121, 123, 125, 126-128, 131-133,
136, 138, 140, 142, 154-155, 159; 2010 m.); Neries upės pakrančių V, R dalyse apželdinimo
lapuočių ir spygliuočių masyvais pobūdis (-; -; FF Nr. 4, 6-9, 137, 152; 2010 m.);
Projekto rengimo pagrindas:
-

LR Statybos įstatymas;
Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas;
Kultūros vertybių registro duomenys;
Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinojo reglamento reikalavimai;
PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“;
PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“;
PTR 2.02.01:2006 ,,Akmens mūras ir natūralus akmuo. Bendrieji reikalavimai“;
PTR 2.02.02:2006 ,,Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“;
Namas (32719). Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Žvėrynu (33652).

-

PTR 2.02.03:2007 ,,Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“;
PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“;
PTR 2.04.01:2010„Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“;
PTR 2.04.02:2010„Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“;
PTR 2.02.02:2010 ,,Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro sutvirtinimas cheminėmis
priemonėmis“;
Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos 2019-06-20 Nr.TDV-066;
Techninė užduotis 2018-06-26;
Projektiniai pasiūlymai reg. Nr.32-PP.
Atlikti tyrimai, derinimai:

-

Esamos situacijos analizė;
Fotofiksacija. 2019 m.;
Žvalgomieji architektūros tyrimai. E. Purlys 2019 m.
Projekto sprendinių aprašymas:
Esama situacija.
Pastatas yra Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu (33652, UV70) teritorijoje. Pastato
verandos perstatytos ir išplėstos. Namas apkaltas horizontaliai lentomis, tik pirmo aukšto polanginė
dalis apkalta vertikaliai. Pietiniame fasade(gatvės pusėje) yra išlikę autentiši sandrikai ir frontone
autentiško apkalimo fragmentai. Taip pat karnizai yra su pirminiu apkalimu. Vakariniame fasade
išlikę stogeliai virš įėjimo su dekoro fragmentais. Langai pakeisti į plastikinius 2 aukšte ir medinius
1aukšte. Fasadų apkalimo dažai nublukę, nusilupę. Po viršutiniu apkalimu yra pasilikę langų
apvadai ir keli sandrikai. Autentiškas apkalimo lentų profilis yra išlikęs laiptinės viduje.
Sprendiniai.
Projektas ruošiamas pagal ,,Daugiabučio namo S. Moniuškos g. 35, Vilniuje atnaujinimo
(modernizavimo) techninę užduotį, paruoštą 2018-06-26, tvarkybos darbų projektavimo sąlygas
2019-06-20, Nr. TDV-066. Projekto tikslas apšiltinti pastatą, suremontuoti ir restauruoti fasadus,
restauruoti architektūrines detales. Tvarkybos darbų rūšis- remontas, konservavimas, restauravimas.
Pastato pamatai.
Pamatai apšiltinami 17 cm poliuretaniniu putplasčiu. Pamatų akmenų - plytų mūras požeminėje
dalyje hidroizoliuojamas. Antžeminė apdaila – dažytas struktūrinis tinkas. Gatves fasado cokolis
neapšiltinamas. Akmenų ir plytų mūras eksponuojamas. Pietiniame fasade, nuo gatvės pusės
pamatai nešildomi. Pamatų paviršius remontuojamas, valomas nuo betoninio skiedinio užpildų,
valomi akmenys nuo dažų. Pietinė pamatų dalis eksponuojama.
Sienos.
Esamas tarybinio laikotarpio apkalimas demontuojamas. Pirminis apkalimas fiksuojamas ir
demontuojams taip pat, nes šiluminiu požiūriu oro tarpas šioje sienos konstrukcijoje yra
nereikalingas, dalis rastų bus pažeisti(juos reikės remontuoti), rastus reikės impregnuoti antipirenais
ir antiseptikais. Tų darbų, priskirtų autentiškų vertingųjų savybių (rastų konstrukcija) išsaugojimui,
atlikti nenuardžius apkalimo, neįmanoma. Apšiltintas fasadas mineraline vata, apkalamas
dailylentemis. Dailylenčių profilis analogiškas esančiam, pirminio apkalimo sluoksnyje.
Dailylenčių kalimo piešinys suprojektuotas pagal 1909m. paruoštą A. Filipovič-Dubovik projektą ir
bus tikslinamas natūroje. Fasadų dekoratyviniai elementai saugomi. Restauruoti ir konservuoti
elementai montuojami į tas pačias fasadų vietas, įkomponuojant į restauruotąją fasadų
apdailą(taikoma anastilozė). Horizontalios, traukos, sandrikai, porankiai, palangės apskardinamos.
Fasadai dažomi medžiui skirtais dažais. Spalva RAL 8025.
Stogas.
Stogo konstrukcija paliekama esama. Asbestinė stogo danga keičiama į skardinę, klasikinio profilio
su falcais. Skardos spalva – cinko spalva(ne cinkuota) RAL 9007. Plytiniai kaminai remontuojami.
Suremontuotas paviršius hidrofobizuojamas. Apšiltinant namą dėl pastorėjusių sienų yra
Namas (32719). Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Žvėrynu (33652).

prailginamos gegnės. Karnizo proporcija t.y. aukštis ir atsikišimas nuo fasado nekeičiami.
Įrengiama nauja lietaus surinkimo sistema su lietloviu ant stogo. Tvarkybos darbai kultūros paveldo
objekto vertingųjų savybių nesumažins.
Vertinimas
Projektas patikslintas ir papildytas pagal eksperto pastabas. Patikslinti paveldo tvarkybos
reglamentai ir specialiosios technologijos, patikslinti tvarkybos darbų aprašymai.
Prieš projektavimo darbus buvo atlikti žvalgomieji architektūros tyrimai ir parengti
projektiniai pasiūlymai. Jų pagrindu parengtas Tvarkybos darbų projektas. Tvarkybos darbų
projekte pateikti objekto esamos būklės vertinimai, projekte numatomų atlikti tvarkybos darbų
aprašymai ir jų poveikio vertingosioms savybėms aprašymai atlikti kvalifikuotai ir yra pakankami
ekspertizei atlikti. Tvarkybos darbų projekto sprendiniai užtikriną maksimalią Namo (32719)
vertingųjų savybių ir jų tipų apsauga. Projekto sprendiniai atitinka patikrintus projektinius
pasiūlymus.
Projekto sprendiniuose nėra numatytų darbų galinčių kaip nors pakenkti Namo (32719)
vertingosioms savybėms, jų tipams ir Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu (33652)
vertingosioms savybėms.
Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumui bei istoriškai
susiformavusio Žvėryno užstatymo įvaizdžiui žala nedaroma.
Moniuškos gatvės perspektyvoms neigiamos įtakos nėra. Artimiausioje aplinkoje
esantiems kultūros paveldo objektams neigiama įtaka ar žala nedaroma.
PRIVALOMŲ PASTABŲ IR REKOMENDACIJŲ PROJEKTUI TOBULINTI NĖRA.
Nurodymas darbų vykdymui:
Jeigu atliekant darbus bus aptinkama dar nenustatytų vertingų savybių, užsakovas ar
darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui. Tokiu
atveju darbai turi būti stabdomi vadovaujantis NKPAĮ 9 straipsnio p.3 nustatyta tvarka, o projekto
sprendiniai taisomi.
PROJEKTO ĮVERTINIMO IŠVADOS
Projektas „Namas (un. kodas 32719) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. S. Moniuškos g. 35.
Tvarkybos darbų (remontas, konservavimas, restauracija) projektas.“ atitinka tvarkybos darbų
projektavimo sąlygų reikalavimus, paveldo tvarkybos reglamentų ir kituose teisės aktuose
nustatytus paveldosaugos reikalavimus užtikrinančius autentiškumo išsaugojimą.
Projektą siūloma derinti.
Ekspertizę atliko:
KPD atestatas 2016-02-18, Nr. 3764
(kvalifikacijos atestato data ir Nr.

Arvydas Trapikas
(parašas)

(vardas, pavardė)

Namas (32719). Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Žvėrynu (33652).

Bendrieji statinio rodikliai:

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Atnaujinamas (modernizuojamas pastatas);

Pastatas - gyvenamasis namas

Unikalus Nr.
1094-0338-2018

Bendras plotas, m²

297,99

Gyvenamasis plotas, m²

189,41

Naudingas plotas, m²

278,92

Užstatytas plotas, m²

187,00

Tūris, m³

1299

Pastato aukštų skaičius

2

Įėjimai į pastatą.
Kompleksas
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO S. MONIUŠKOS G. 35,
VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Atestato Nr. Pareigos

V. Pavardė

Parašas

Data

PV

K. Mikšys

2018-09

INŽ

A. Varkala

2018-09
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PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIU
NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ PAGRINDU PARENGTAS PROJEKTAS,
SĄRAŠAS
A. Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas:
Projektas parengtas remiantis valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio
duomenų banko išrašu 2019-04-08 d., valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registro
centrinio duomenų banko išrašu 2019-05-14, valstybės įmonės registrų centro butų (patalpų) sąrašu
pastate 2017-07-05 d., namų valdos techninės apskaitos byla, 2017-11-08 pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr. KG-0512-00292, suderintu namo atnaujinimo (modernizavimo)
investicijų plano 2017-10-23 duomenimis, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Vilniaus skyriaus išduotomis tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis 2019-06-20, projektavimo
technine užduotimi.
Pastato Registro Nr, 10/200394, unikalus Nr.1094-0338-2018.

B. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliktas projektas, sąrašas:
Projektas yra parengtas vadovaujantis galiojančiais teisiniais aktais ir normatyviniais
dokumentais.
Žemiau pateikiamas pagrindinių bendrųjų reikalavimų normatyvinių dokumentų sąrašas:
1. LR Statybos įstatymas.
2. STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų
ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo
įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“
3. STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;
4. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.
5. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
6. STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“;
7. STR 1.03.01:2016 „Statinių tyrimai. Statinio avarija“;
8. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
9. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas“;
10. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
11. STR 1.07.03:2017 „Statinių techninis ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamo turto
kadastro objektų formavimo tvarka“;
12. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; Keitimas 2003-01-16
AM Įsakymas nr. 21
13. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;
14. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;
15. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
16. STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;
17. STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“;
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18. STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos
išsaugojimas“;
19. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“
20. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;
21. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;
22. STR 2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai”;
23. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“;
24. STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“;
25. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“
26. STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“;
27. STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“;
28. HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“;
29. RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“;
30. Želdinių apsaugos ,vykdant statybos darbus , taisyklės Nr. D1-193
31. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010-12-07 PAGD įsakymas Nr. 1-338;
32. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 2011-02-22 STR 2.01.03:2009 PAGD įsakymas
Nr. 1-64;
33. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.
C. Įforminimo normatyviniai dokumentai:
1) LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.
2) SR 14-99 Raidiniai žymėjimai ir santrumpos projektinėje dokumentacijoje.
Ruošiant gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą vadovautasi
„Daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) skirtų tipinių detalių bei priemonių
katalogų 2018 m.“ Katalogas yra patvirtintas Būsto ir urbanistikos plėtros agentūros 2018 m.
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BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. UAB „Naujamiesčio būstas“ užsakymu paruoštas daugiabučio gyvenamojo namo, esančio S.
Moniuškos g. 35, Vilnius mieste atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas.
Tai yra namo išorinių sienų (atitvarų) šiltinimas ventiliuojamo fasado sistema ir cokolio šiltinimas
tinkuojama šiltinimo sistema, palėpės perdangos šiltinimas. Įėjimo durų keitimas naujomis durimis.
Ventiliacijos sistemų sutvarkymas pagal normatyvinius reikalavimus, išvalant esamus kanalus.
Daugiabutis gyvenamasis namas yra susiformavusiame gyvenamųjų namų kvartale.



Projektas parengtas remiantis valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registro

centrinio duomenų banko išrašu 2019-04-08 d., valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto
registro centrinio duomenų banko išrašu 2019-05-14, valstybės įmonės registrų centro butų (patalpų)
sąrašu pastate 2017-07-05 d., namų valdos techninės apskaitos byla, 2017-11-08 pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr. KG-0512-00292, suderintu namo atnaujinimo (modernizavimo)
investicijų plano 2017-10-23 duomenimis, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Vilniaus skyriaus išduotomis tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis 2019-06-20 Nr, TDV-066,
projektavimo technine užduotimi.


Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta (geografinė vieta): S. Moniuškos g. 35,

Vilnius mieste; reljefas tolygus, lygus; statinio paskirtis: daugiabutis gyvenamasis

namas

(gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabučiai pastatai) (6.3)); statinio kategorija –
ypatingas statinys. Reljefas esamas – neprojektuojamas. Numatomi aplinkotvarkos sprendiniai – 500
mm pločio nuogrindos atstatymas/įrengimas iš akmenų, visu pastato perimetru., žalios vejos
pažeistų fragmentų regeneravimas (po visų modernizavimo darbų atlikimo).
Trumpas statybos sklypo apibūdinimas: remontuojamas daugiabutis gyvenamasis namas yra Žemės
sklype S. Moniuškos g. 35, Vilnius, kuris yra suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.
Unikalus daikto Nr. 0101-0039-0802. Sklype yra du namai. Pateiktas tame pačiame sklype esančio
vienbučio gyvenamojo namo (unikalus Nr, 1094-0338-2020) savininko Juozo Varnelio 2018-12-07
sutikimas dėl remontuojamo daugiabučio namo projektavimo ir statybos rangos darbų.


. Žemės skypas Aplinkinis užstatymas – daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalas. Greta

namo esantys inžineriniai tinklai: vandentiekio, buitinių nuotekų, elektros, elektroninių ryšių, lietaus
nuotekų, dujofikavimo tinklai. Reljefas esamas – neprojektuojamas.


Inžinerinių tinklų aprašymas; energetinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų

ir energetinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas: miesto elektros tinklai; vandentiekio
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tinkai; būitinių nuotekų šalinimo tinklai; lietaus nuotekų tinklai; elektroninių ryšių tinklai;
dujofikavimo tinklai. Tinklai esami.


Statinys įregistruotas Kultūros vertybių registre (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –

32719, statusas – registrinis). Statinys yra Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žverynu (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre - 33652, statusas - registrinis) teritorijoje ir Vilniaus senamiesčio
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073, statusas – paminklas) vizualinės apsaugos
pozonyje. Paveldo objektų vizualinės (regimosios) apsaugos pozoniuose draudžiami darbai,
trukdantys apžvelgti paveldo objektus.


Yra atlikti Žvalgomieji architektūriniai tyrimai . Autorius Evaldas Purlys (KM attest. 0059),

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus išduotos tvarkybos
darbų projektavimo sąlygomis 2019-06-20 Nr, TDV-066, kuriais suderinti Projektiniai pasiūlymai,
atliktas Tvarkybos darbų projektas, Leidimas Nr. ŠUM – 2019 – 02. Gautas nekilnojamojo kultūros
paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto
paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės aktas 2019-08-09, Nr. IV.19-08-04.

2. Pastato esama padėtis
2.1. Atnaujinamas daugiabutis gyvenamasis namas – S. Moniuškos g. 35, Vilniaus mieste. Pastato
Registro Nr, 10/200394, unikalus Nr.1094-0338-2018
2.2. Atnaujinamas daugiabutis pastatytas 1940 metais. Pirminė ir esama pastato paskirtis gyvenamoji. Pastato aukštis – 10,26 m.
2.3. Daugiabutis gyvenamasis namas yra dviejų aukštų, dviejų laiptinių su rūsiu. Jame yra 3 butai.
Rūsys nešildomas, vandens apskaitos ir elektros skydinė, bendro naudojimo patalpos ir gyventojų
sandėliukai.
2.4. Pastato pamatai yra juostiniai, iš akmenų ir plytų mūro. Pamatai nešiltinti, vietomis suskilę.
Nuogrinda aplink pastatą dalinai išmontuota, pasėdusi. Pamatų šiluminė varža netenkina STR
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.
2.5. Pastato išorinės sienos – sienos konstrukcijos tipas rąstai, apkalti dailylentėmis. Būklė prasta,
vietomis dėl netinkamo apskardinimo sienos sudrėkusios, pajuodusios. Dailylentės vietomis
nepritvirtintos, dažai atsilupę. Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė ir esamų sienų šilumos
perdavimo koeficientas netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas
ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų. Būtina apšiltinti.
2.6. Tarpaukštinės perdangos iš medinių plokščių. Rūsys nešildomas. Perdanga virš rūsio be
papildomo apšiltinimo, pavojingų įtrūkimų bei įlinkių nepastebėta. Termoizoliacinis sluoksnis
neįrengtas. Perdangos šilumos perdavimo koeficientas netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų
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energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.
2.7. Stogas – šlaitinis. Esama stogo danga – asbestinio šiferio lakštų. Stogo būklė prasta. Pastato
stogo konstrukcijos fizinė būklė ir šilumos perdavimo koeficientas netenkina STR 2.01.02:2016
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.
2.8. Lietaus vandens nuvedimo sistema – išorinė, sena.
2.9. Visi langai ir balkonų durų butuose pakeisti mediniais langais su dviem stiklais ir plastikiniais
langais su stiklo paketais. Balkonų durys butuose pakeistos naujomis PVC profilio durimis su stiklo
pakeitais. Jų būklė gera.
2.10. Balkonų ir lodžijų laikančiosios konstrukcijos. Konstrukcija – medinė Atitvarai seni,
supuvę. Laikančiosios konstrukcijos būklė patenkinama.
2.11. Langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose. 1 vnt. laiptinės ir
2 vnt. rūsio langai - seni, mediniais rėmais. Vienerios namo įėjimo durys pakeistos naujomis PVC
durimis. Laiptinės lauko durys – senos, medinės, fiziškai susidevėję. Dėl šių priežasčių patiriami
dideli šilumos nuostoliai.. Nepakeistų durų ir langų savybės ir šiluminės varžos lygis netenkina STR
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.
2.12. Įėjimo aikštelė. Nesuformuota.
2.13. Šilumos inžinerinės sistemos. Pastatas šildomas individualiais dujiniais katilais.
2.14. Karšto vandens inžinerinės sistemos. Karštas vanduo ruošiamas dujiniuose katiluose,
esančiuose greitaeigiuose šilumokaičiuose.
2.15. Vandentiekio inžinerinės sistemos. Geriamas vanduo tiekiamas iš miesto centralizuotų
tinklų. Būklė patenkinama.
2.16. Nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos. Buitinių nuotekų magistraliniai vamzdynai ir stovai
fragmentiškai remontuoti. Lietaus nuotekų sistema išorinė, sena.
2.17. Vėdinimo inžinerinės sistemos. Gyvenami kambariai vėdinami per atidaromus langus. San.
mazgai ir virtuvės vėdinamos per ventiliacijos kanalus. Vėdinimas nepatikimas, trūksta traukos,
būtinas norminių vėdinimo parametrų užtikrinimas.
2.18. Elektros bendrosios inžinerinės sistemos. Dalis elektros instaliacijos atnaujinta, dalis sena,
nusidevėjusi.
Prieš pradedant ruošti techninį darbo projektą buvo apžiūrėtas daugiabutis
gyvenamasis namas. Apžiūros metu nustatyta, kad namo laikančioms konstrukcijoms
papildomų tyrimų atlikti nereikia.
Projekto tikslas yra sumažinti pastato energijos sunaudojimą šildymui, pagerinti
komforto sąlygas, pastato estetinį vaizdą bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo
trukmę.
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3.

Bendrieji statinio rodikliai
Bendras pastato plotas, m2

297,99

Bendras butų gyvenamasis plotas, m2

189,41

Pastato tūris, m3



1242

Butų skaičius

3

Pastato aukštų skaičius

2

Atnaujinamo statinio dalies rodikliai
Bendras pastato plotas, m2

297,99

Bendras butų gyvenamasis plotas m2

189,41

Pastato tūris, m3

1299

Butų skaičius

3

Pastato aukštų skaičius

2

4. Techniniame darbo projekte pateikti projektiniai sprendiniai
Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
reikalavimus ir remiantis patvirtinta statinio projektavimo užduotimi, numatoma pasiekti
atnaujinamo (modernizuojamo) pastato išorės sienų šilumos perdavimo koeficientą U≤0,20
W/m2K. Pastatas bus apšiltinamas įrengiant išorinę vėdinamą termoizoliacinę sistemą. Pastato
apšiltinimui bus naudojamos medžiagos turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE
ženklu ženklintos išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos.
Esamas tarybinio laikotarpio apkalimas demontuojamas. Pirminis apkalimas fiksuojamas ir
demontuojams taip pat, nes šiluminiu požiuriu oro tarpas šioje sienos konstrukcijoje yra
nereikalingas, dalis rastų bus pažeisti (juos reikės remontuoti), rastus reikės impregnuoti antipirenais
ir antiseptikais. Tų darbų, priskirtų autentiškų vertingųjų savybių (rastų konstrukcija) išsaugojimui,
atlikti nenuardžius apkalimo, neįmanoma. Apšiltintas fasadas mineraline vata, apkalamas
dailylentemis. Dailylenčių profilis analogiškas esančiam, pirminio apkalimo sluoksnyje. Dailylenčių
kalimo piešinys suprojektuotas pagal 1909 m. paruoštą A. Filipovič - Dubovik projektą ir bus
tikslinamas natūroje. Fasadų dekoratyviniai elementai saugomi. Restauruoti ir konservuoti elementai
montuojami į tas pačias fasadų vietas, įkomponuojant į restauruotąją fasadų apdailą (taikoma
anastilozė). Horizontalios, traukos, sandrikai, porankiai, palangės apskardinamos. Fasadai dažomi
medžiui skirtais dažais.
Pamatų akmenų - plytų mūras požeminėje dalyje hidroizoliuojamas. Antžeminė apdaila –
dažytas struktūrinis tinkas. Gatves fasado cokolis neapšiltinamas. Akmenų ir plytų mūras
eksponuojamas. Pamatų paviršius remontuojamas, valomas nuo betoninio skiedinio užpildų, valomi
akmenys nuo dažų. Pietinė pamatų dalis eksponuojama.
Stogo konstrukcija paliekama esama. Asbestinė stogo danga keičiama į skardinę, klasikinio
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profilio su falcais. Plytiniai kaminai remontuojami. Suremontuotas paviršius hidrofobizuojamas.
Apšiltinant namą dėl pastorėjusių sienų yra prailginamos gegnės. Karnizo proporcija t.y. aukštis ir
atsikišimas nuo fasado nekeičiami. Įrengiama nauja lietaus surinkimo sistema su lietloviu ant
stogo.
Tvarkybos darbai kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių nesumažins.
4.1.1. Fasado sienų šiltinimas tinkuojama termoizoliacine sistema
Rąstinės fasadinės sienos šiltinamos mineraline vata, storis t = 120 mm (λproj = 0,034 W / m K)
ir vėjo izoliacine mineraline vata, storis t = 30 mm (λproj = 0,033 W / m K), tvirtinant vatos tvirtinimo
elementais ir įrengiant medinį vėdinamą fasadą. Apšiltinamos medžiagos plokščių sluoksniai turi
persidengti ne mažiau 1/3 savo ilgiu (pločiu). Izoliacinės plokštės yra tiksliai suleidžiamos, tarp jų
negali likti tarpų. Neišvengiamai atsiradę plyšiai užtaisomi ta pačia šiltinimo medžiaga. Apdailai
naudojamos medinės dailylentės.
Fasadų spalvinis sprendimas nurodytas fasadų brėžiniuose ir spalvų gamos lentelėje.
Visi langų angokraščiai apšiltinti ne plonesniu, kaip 30 mm storio priešvėjine mineraline vata
(λD = 0,033 W / m K). Visų langų angos aptaisomos medinėmis dailylentėmis, kurių spalva nurodyta
architektūriniuose fasado brėžiniuose. Viršutinio angokraščio apdaila – medinės dailylentės.
Montuojamos išorinės palangės iš plieninės skardos dengtos poliesteriu.
4.1.2. Cokolio sienų šiltinimas tinkuojama termoizoliacine sistema
Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
reikalavimus ir remiantis patvirtinta statinio projektavimo užduotimi, numatoma pasiekti
remontuojamo pastato cokolio sienų šilumos perdavimo koeficientą U≤0,20 W/m2K.
Prieš pradedant šiltinti pastato cokolio požeminę dalį, yra atkasamas gruntas. Cokolio sienos
su aukšto spaudimo aparatu po spaudimu nuplaunamos nuo grunto likučių. Atliekamas pamatų siūlių
remontas. Pastato cokolinio požeminės dalies šiltinimo medžiaga į gruntą įgilinama 0,6/1,2 m,
šiltinama poliuretaniniu putplasčiu (λproj = 0,026 W / m K) storis t = 170 mm. purškiamas iki
nuogrindos viršaus. Įrengiama hidroizoliacija iš drenažinės membranos.
Pastato cokolio antžeminė dalis šiltinama poliuretaniniu putplasčiu (λproj = 0,026 W / m K) storis
t = 170 mm. purškiamas, tvirtinamas smeigėmis. Apdaila – dekoratyvinis tinkas, spalva žiūrėti
architektūriniuose fasado brėžiniuose Atliekamas šiltinamojo sluoksnio dvigubas armavimas,
smeigių skaičius pagal sistemos gamintojo rekomendaciją. Rūsio langų angokraščiai šiltinami
poliuretaniniu putplasčiu (λproj = 0,028 W /m K), storis t = 30 mm, įrengiant tinkuojamą fasadą.
Apdaila - dekoratyvinis tinkas.
.

4.2. Nuogrindos įrengimas
Atlikus pastato cokolio požeminės dalies sienų šiltinimo darbus, tranšėja užpilama smėliu ar
kitokiu atitinkamu užpildu. Gruntas pastato perimetru sutankinamas, jei reikia yra laistomas. Ant
sutankinto grunto ruošiamas pagrindas iš smėlio - žvyro mišinio nuogrindos įrengimui. Visu
pastato perimetru į paruoštą tranšėją paklojamas betono sluoksnis, į kurį yra sumontuojami vejos
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borteliai. Nuogrinda įrengiama iš akmenų, visu pastato perimetru. Nuolydis formuojamas nuo
pastato sienos į grunto pusę. Tarpai tarp akmenų ir sienos užpildomi sauso smėlio - cemento
mišiniu, sumontuotas šaligatvio bortelis neturi būti aukščiau akmens grindinio.
4.3. Stogas
Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
reikalavimus ir remiantis patvirtintu namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planu ir
technine projektavimo užduotimi, numatoma pasiekti atnaujinamo (modernizuojamo) pastato
stogo šilumos perdavimo koeficientą U≤ 0,16 W/ m2 K.
Turi būti sutvarkytos, išvalytos ir tinkamos eksploatuoti ventiliacijos kanalų angos.
Ventiliacijos kanalų vidinis paviršius valomas šepečiais (ežiais). Naudojami šepečiai gali būti
polipropileniniai, polimeriniai ir metaliniai. Ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo, biologinio
apdorojimo būdas susideda iš kanalų vidinio paviršiaus gramdymo ir apdorojimo rūgštiniu, šarminiu
ir biocheminiu preparatu. Į kanalo angą nuleidžiama armuota žarna su purkštuku. Kanalų sienutės
nuo žemiausio taško iki viršaus apdirbamos šarminiu plovimo preparatu, sudarytu iš vandens,
lipnumą mažinančios, ėsdinančios medžiagos. Po to kanalų angos valomos šepečio pagalba ir visi
nešvarumai, statybinių medžiagų likučiai turi būti išimami butuose atidarius ventiliacijos kanalų
groteles. Po to kanalų angos apdirbamos preparatais stabdančiais riebalinių dalelių prikibimą prie
sienučių.
Ventiliacijos kanalai paaukštinami iš blokelių arba plytų mūro. Įrengiamas tinklelis apsaugai
nuo paukščių.
Vėdinimo kanalų išvadai turi būti paaukštinami (jei reikia), siekiant efektyvaus patalpų
vėdinimo ne mažiau kaip 0,4 m virš stogo ar kito paviršiaus, taip pat ne mažiau kaip 0,3 m virš
linijos, jungiančios aukščiausius pastato dalių, esančių ne toliau kaip 10 m nuo išvado, taškus.
Sumontuojamos naujos užlipimui ant stogo ir palėpės vėdinimui skirtos išimamos ventiliacinės
angos. Sutvarkomas (permūrijami iki projektinio aukščio) ventiliacijos kanalų (kaminų) mūras.
Pastato denginys (perdanga) šiltinamas trijų sluoksnių 190 mm. storio mineraline vata. Nuo
esamos apšiltinimo medžiagos (šlakas) pašalinami visi nereikalingi pašaliniai daiktai (plytų duženos,
šiukšlės) ir nukasama esamos apšiltinimo medžiagos su šiukšlėmis ir organinės kilmės teršalais,
išlyginamas pagrindas. Ant paruošto esamos apšiltinimo medžiagos paviršiaus klojama garo
izoliacija 200 mikronų storio. Paklojus garo izoliacija, dedamai du mineralinės vatos sluoksniai,
kuriu bendras storis yra 160 mm., o viršutinis priešvėjinės mineralinės vatos sluoksnis 30 mm. storio.
Mineralinės vatos degumo klasė ne žemesnė už B-s1,d0. Priėjimui prie pastogėje esančio išėmamų
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grotelių, ventiliacijos kanalų, dūmtraukių ir nuotekų alsuoklių, nuo užlipimo į pastogę angos
įrengiamas praėjimo tiltelis iš medinių lentų sukaltų ant medinių tašelių. Tiltelio plotis 1200 mm.
Atidžiai apžiūrima esama medinė stogo konstrukcija. Kur reikia keičiamos puvinio paveiktos gegnės
arba jų dalys. Jei reikia stogo medinės konstrukcijos dalys sutvirtinamos papildomai. Nuimami seni
puvinio paveikti mediniai grebėstai. Paruošiamos vietos ties mūrtašiu gegnių prailginimui.
Prailginamos esamos medinės gegnės. Naujai suformuoti karnizai nuo apšiltintos sienos turi būti ne
siauresni kaip 400 mm. Jų pakalimas montuojamas medinių dailylenčių. Ant esamų gegnių klojama
difuzinė plėvelė ir pritvirtinama išilginiais tašeliais (50 * 25 mm.) Kalami nauji grebėstai iš medinių
lentų (100 * 32 mm.) Grebėstai yra iškišami už galinių pastato sienų iki 400 mm (analogiškai kaip
karnizo įrengimas), kad sudarytų pastogę apšiltintoms sienoms. Visa mediena (sena ir nauja)
padengiama antiseptiku ir antipirenu. Įrengiama nauja stogo danga. Stogo danga – valcuoto profilio
plieninė stogo danga.. Ant stogo dangos sumontuojami sniego gaudytuvai. Įrengiami lietaus vandens
surinkimo latakai ant stogo ir sumontuojami lietvamzdžiai iš plieninės skardos. Sutvarkomas
(permūrijami iki projektinio aukščio) ventiliacijos kanalų (kaminų) mūras. Atstatomi nuotekų
alsuokliai ir iškeliami virš stogo dangos su stogeliu.
Ventiliacijos kanalų sienutės iki ventiliacijos angų šiltinamos priešvėjinės mineralinės vatos
plokštėmis 30 mm storio, prieš tai pastorinant ventiliacijos kanalo apatinę dalį reikiamo storio
mineralinės vatos plokšte. Klijuojama dviejų sluoksnių hidroizoliacinė danga ant ventiliacijos kanalų
sienų. Prie ventiliacijos kanalų paaukštinimo yra montuojamas skardos lankstinys (prieglauda).
Įrengiama metalinė tvorelė su sniego gaudytuvu.
4.4. Medinės durys
Keičiamos įėjimo į pastatą medinės, apšiltintos durys (Uw < 1,5 W/(m²K). Numatomos durys
su rakinama spyna. Laiptinės durys stiklinamos vienos kameros stiklo paketu. Durys turi atraminę
kojelę, pritraukimo mechanizmą (pritraukimo mechanizmų atsparumas kartotiniam atidarymui ir
uždarymui ne mažiau 50000 ciklų). Atliekama angokraščių apdaila.
4.5. Įėjimo į laiptines apdaila
Pagrindinio įėjimo laiptai naikinami, įėjimo į laiptinę aikštelė įrengiama iš betono su pagrindo
paruošimu, sukeliant gruntą, aptaisomi apdailos plytelėmis. Sumontuojami durų atidarymo ribotuvai.
Baigus sienų šiltinimo darbus prie sienos sumontuoti vėliavos laikiklį, namo numerį,
inžinerinių tinklų skiriamuosius ženklus ir gatvės šviestuvą.
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Po pastato atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo klasė ne žemesnė kaip
B pagal patvirtintą namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą STR 2.01.02:2016
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.
5. Fasadų brėžiniuose spalvos nurodomos atitinkamai:
Fasadų sienų spalva
Medinės dailylentės
RAL 8025 (arba
analogas)
Langų nuolajų skardų
dengtų poliesteriu
spalva
RAL 8025 (arba
analogas)

Cokolio spalva
Dažytas struktūrinis
tinkas RAL 7048
(arba analogas)
Stogo pakalimo
spalva
Medinės dailylentės
RAL 8025 (arba
analogas)

Stogo spalva
Klasikinio profilio skarda
su falcais RAL 9007
(arba analogas)
Vėjalenčių spalva
Mediena RAL 8025 (arba
analogas)

Balkonų atitvarų spalva
Mediniai RAL 8025
(arba analogas)
Stogo elementų spalva
RAL 9007 (arba
analogas)

Pastaba: fasadų spalvinius sprendimus žiūrėti fasadų brėžiniuose. Parenkant fasado apdailai
medžiagas būtina jas derinti su architektu ir Statytoju.
1.1.Lentelėje pateikiamas fasadinių sienų šiluminės varžos skaičiavimas.
Fasadinių sienų šilumos perdavimo koeficientas (ventiliuojamas fasadas)
Sluoksnio
žymėjimas

Atitvaros dalis

1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža
2. Vidaus tinkas
3. Esama konstrukcija
4. Mineralinė vata
5. Mineralinė vata – vėjo izoliacija
6. Vėdinamas oro tarpas
7. Apdailos dailylentė
8. Išorės paviršiaus šiluminė varža
∑

Rsi
R1
R2
R3
R4
R5
R6
Rse

d, m

λ, W/m
K

0,01

1,00

0,12
0,03
0,025
0,01

0,034
0,033

R,
m²K/W

0,13
0,01
0,62
3,43
0,88
0,00
0,00
0,04
5,11

Po atnaujinimo (modernizavimo) fasadinių sienų šilumos perdavimo koeficientas:
=

=

,

= 0,196/(

)<

= 0,20 /(

);

Kai apšiltinimui naudojama mineralinės vatos ir mineralinės vatos – vėjo izoliacijos plokštės:
λproj = 0,034 W/(mK), sluoksnio storis t =120 mm.
λproj = 0,033 W/(mK), sluoksnio storis t =30 mm.
1.2.Lentelėje pateikiamas fasadinių sienų šiluminės varžos skaičiavimas.
Fasadinių sienų šilumos perdavimo koeficientas (vėdinamas fasadas)
Atitvaros dalis

1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža
2. Vidaus tinkas
3. Esama konstrukcija
4. Mineralinė vata

Sluoksnio
žymėjimas

Rsi
R1
R2
R3

d, m

λ, W/m
K

R,
m²K/W

0,01
0,25
0,09

1,00
0,096
0,034

0,13
0,01
2,25
2,57
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5. Mineralinė vata – vėjo izoliacija
6. Vėdinamas oro tarpas
7. Apdailos dailylentė
8. Išorės paviršiaus šiluminė varža
∑

R4
R5
R6
Rse

0,03
0,025
0,01

0,033

0,88
0,00
0,00
0,04
5,89

Po atnaujinimo (modernizavimo) fasadinių sienų šilumos perdavimo koeficientas:
=

=

= 0,192/(

,

)<

= 0,20

/(

);

Kai apšiltinimui naudojama mineralinės vatos ir mineralinės vatos – vėjo izoliacijos plokštės:
λproj = 0,034 W/(mK), sluoksnio storis t =90 mm.
λproj = 0,033 W/(mK), sluoksnio storis t =30 mm.
1.3. Lentelėje pateikiamas rūsio (antžeminės dalies) konstrukcijos šiluminės varžos skaičiavimas.
Rūsio sienų (antžeminės dalies) šilumos perdavimo koeficientas
Sluoksnio
d, λ, W/m
Atitvaros dalis
žymėjimas m
K
1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža
Rsi
2. Esama konstrukcija (cokolis nešiltintas)
0,50
R1
3. Hidroizoliacija
R2
4. Poliuretano putos
0,17 0,026
R3
5. Apdailos tinkas
0,01
1,00
R4
6. Išorės paviršiaus šiluminė varža
Rse
∑

R,
m²K/W
0,13
0,19
0,00
5,80
0,00
0,04
6,16

Po atnaujinimo (modernizavimo) rūsio sienų (antžeminės dalies) šilumos perdavimo
koeficientas:
=

=

,

= 0,162 /(

)≤

= 0,20 /(

);

Kai apšiltinimui naudojamos purškiamas poliuretaninis putplastis:
λproj =0,026 W/(mK), sluoksnio storis t =170 mm.
1.4. Lentelėje pateikiamas rūsio sienų (požeminės dalies) konstrukcijos šiluminės varžos
skaičiavimas.
Pamato (rūsio sienų požeminės dalies) šilumos perdavimo koeficientas
Sluoksnio
d, λ, W/m
R,
Atitvaros dalis
žymėjimas m
K
m²K/W
Rsi
0,13
1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža
R1
0,50
2. Esama pamato konstrukcija
0,19
R2
3. Hidroizoliacija
0,00
R3
0,17 0,026
4,72
4. Poliuratano putos
R4
0,04
5. Drenažinė membrana
R
0,04
6. Išorės paviršiaus šiluminė varža
se
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5,12

∑

Po atnaujinimo (modernizavimo) rūsio sienų (požeminės dalies) šilumos perdavimo koeficientas:
=

1

=

1
= 0,195
5,12

/(

)≤

= 0,20 /(

)

Apšiltinimui naudojamos purškiamos poliuratano putos:
λproj = 0,026 W/(mK), sluoksnio storis t = 170 mm.
1.5. Lentelėje pateikiamas palėpės perdangos šiluminės varžos skaičiavimas.
Stogo šilumos perdavimo koeficientas
Sluoksnio
žymėjimas

Atitvaros dalis

1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža
2. Esama konstrukcija
3. Mineralinė vata
4. Mineralinė vata – vėjo izoliacija
5. Išorės paviršiaus šiluminė varža
∑

Rsi
R1
R2
R3
Rse

d, m

0,15
0,03

λ, W/m
K

R,
m²K/W

0,034
0,033

0,10
1,27
4,17
0,86
0,04
6,43

Po atnaujinimo (modernizavimo) palėpės perdangos šilumos perdavimo koeficientas:
=

=

,

= 0,155

/(

)<

= 0,16

/(

);

Kai apšiltinimui naudojama mineralinės vatos ir mineralinės vatos – vėjo izoliacijos plokštės:
λproj = 0,034 W/(mK), sluoksnio storis t =150 mm.
λproj = 0,033 W/(mK), sluoksnio storis t =30 mm.

6.Gaisrinės saugos reikalavimai
Vykdomas daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas. I
atsparumo ugniai laipsnio P 1.3 grupės pastato, kurio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija
17 m išorinės sienos šiltinamos B-s1, d0 degumo klasės statybos produktais. Sienos padengiamos
iki 6 mm, langų angokraščiai iki 10 mm ne žemesnės kaip A1 degumo klasės dangos sluoksniu.
Daugiabučio namo butų savininkams, laikantis priešgaisrinės saugos reikalavimų,
butuose rekomenduojama įsirengti autonominius dūmų signalizatorius. Rūsio patalpoms vėdinti
(arba dūmams pašalinti) kiekvienos laiptinės rūsio patalpose, priešingose sienose sumontuojami
ne mažiau kaip du varstomi langai.
Atlikus šlaitinio stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, stogas turi atitikti Froof (t1) klasės
keliamus reikalavimus. Išėjimo liukas ant stogo pagamintos iš statybos produktų, kurių degumo
klasė ne žemesnė kaip A2-s1,d0.
Gaisro apkrovos kategorija:
Šiame techniniame darbo projekte statiniui gaisrinė apkrova neskaičiuojama ir pagal „Gaisrinės
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Statinio atsparumo ugniai laipsnis

Gaisro apkrovos kategorija

gaisrinių skyrių
atskyrimo sienos
ir perdangos

saugos pagrindinius reikalavimus“ VI skyriaus 35 punktą laikoma, kad statinys yra 1 gaisro
apkrovos kategorijos.
Gaisro apkrovą būtina apskaičiuoti I atsparumo ugniai laipsnio statiniams, taip pat kitais teisės aktais
numatytais atvejais [10.2, 10.4, 10.13]. Neskaičiuojant gaisro apkrovos, laikoma, kad statinys yra
1 gaisro apkrovos.
a. Statinio konstrukcijų atsparumas ugniai

I

I

REI 180(1) R 120(2)

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies
atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip
(min.)

RE 30(4)

laiptatakiai ir
aikštelės

REI 90(1)

vidinės sienos

stogai

EI 30
(o↔i)(3)

aukštų, pastogės
patalpų, rūsio
perdangos

lauko siena

laikančiosios
konstrukcijos

laiptinės

REI120

R 60(5)

(1)

Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos
produktai.
(2)
Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos
produktai.
(3)
Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:
a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m;
b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos
pagal 1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti
nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 oC maksimali
leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio aukšto lango);
c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema.
(4)
Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai
reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms
konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2
degumo klasės statybos produktai.
(5)
Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto
atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės
reikalavimus.
Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai
Statybinės medžiagos renkamos priskyrus pastatą I atsparumo ugniai laipsniui, 1 gaisro
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apkrovos kategorijai. Pagal „Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus“ lauko sienų apdailai iš
lauko draudžiama naudoti žemesnės kaip B–s1, d0 degumo klasės statybos produktus. Fasadų
šiltinimui privaloma naudoti tik sertifikuotą sistemą.
Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas pagal „Gaisrinės saugos pagrindinius
reikalavimus“ 3 lentelę atsižvelgiant į priešgaisrinės užtvaros atsparumą ugniai ir jos kriterijus:
Priešgaisrinės
užtvaros

Durys, vartai,

atsparumas

liukai(2) (3) (4)

ugniai
90

Angų, siūlių
sandarinimo
priemonės

EI2 60–C5

EI 90

Inžinerinių

Užsklandos ir

tinklų kanalų ir

konvejerio

šachtų

sistemų

Langai

sąrankos
EI 90

EI2 60

EI2 60

Statybos produktų, naudojamų vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti (atstatymui), degumo
klasės

Patalpos

Evakavimo(si) keliai
(koridoriai, laiptinės, kitos
patalpos ir pan.) vertinami už
evakuacinio išėjimo iš
patalpos, kai jais evakuojasi
nuo 15 iki 50 žmonių
Patalpos, kuriose gali būti iki
15 žmonių
Patalpos, kuriose gali būti
nuo
15 iki 50 žmonių
Gyvenamosios patalpos
Techninės nišos, šachtos, taip
pat erdvės virš kabamųjų
lubų ar po dvigubomis
grindimis ir pan.

Rūsiai ir buitinio
aptarnavimo patalpos

Konstrukcijos

Statinio, statinio gaisrinio
skyriaus atsparumo ugniai
laipsnis
I
statybos produktų degumo klasės

sienos ir lubos

B–s1, d0(2)

grindys

BFL–
s1
C–s1, d0
DFL–
s1d0(2)
B–s1,

sienos ir lubos
grindys
sienos ir lubos
grindys
sienos ir lubos
grindys
sienos ir lubos
grindys

sienos ir lubos
grindys
šildymo
įrenginių
patalpų
grindys

BFL–s1
B–s1, d0(2)
RN
B–s1, d0
A2FL–
s1
B–s1, d0
DFL–
s1
A2FL–s1

(2)

Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo klasės
statybos produktais.
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Evakuacijos keliai
Patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas, projektu esamų evakuacijos kelių kokybė
nekeičiama ir nepabloginama. Evakuacijos keliai iš butų - esami, per laiptinę. Evakuacija iš rūsio
numatoma per esančius išėjimus. Rūsio langų kiekis yra esamas, langai, esamose angose keičiami
gyventojų į varstomus su orlaidėmis. Rūsio aukšte nėra nuolat būnančių žmonių. Rūsio patalpose
nenumatoma daugiau kaip 5 žmonių vienu metu. Vadovaujantis “Gaisrinės saugos pagrindiniai
reikalavimai“ p. 117, kai pro duris evakuojasi ne daugiau 15 žmonių, leidžiama įrengti durų varčios
plotį ne mažesnį, kaip 0,8 m.
Per laiptinės įrengiamas naujas duris (esamos senos, keičiamos naujomis) evakuosis iki 50
žmonių.
Gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės
Vandens kiekis gaisro gesinimui skaičiuojamas pagal „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir
statinių projektavimo ir įrengimo taisykles“ IV skyriaus „Vandens gaisrams gesinti sąnaudos“ 2
lentelę „ Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus „ , kurioje
nurodyta, kad poreikis išorinio gaisro gesinimui yra reikalingas 15l/s.

Pastatų paskirtis [9.8.]

Vienbučiai–dvibučiai ir daugiabučiai
gyvenamosios paskirties, įvairių
socialinių grupių pastatai, kai pastato
aukštis F (m)
F =0,01
6  F < 36

Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant gyvenamuosius ir
visuomeninius pastatus (l/s), kai pastatų tūris V (tūkst. kub.
m)
1<
5<
25 <
50 <V
V≥
V<1
V< V<
V<
< 150
150
5
25
50

10
10

10
15

15
15

20
20

25
30

30
30

Šiuo projektu dėl numatomų atlikti atnaujinimo (modernizavimo) numatytų projektinių
sprendinių, po atliktų statybos rangos darbų poreikis išoriniam gaisro gesinimui lieka nepakitę 15
l/s. kadangi nekeičiami pagrindiniai pastato išoriniai parametrai ir atliekamas paprastasis remontas.
Po atliktų statybos remonto darbų, esamas gaisrų gesinimui skirtas hidrantas naudojamas pagal
tiesioginę paskirtį.
Po atnaujinimo (modernizavimo) darbų, įvykdžius projekto projektinius sprendinius situacija
nepablogėja.
Galimybės manevruoti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams esamos, nekeičiamos.
Gelbėjimo automobiliai prie atnaujinamo (modernizuojamo) pastato gali patekti iš Senkelio gatvės.
Po atnaujinimo (modernizavimo) darbų, įvykdžius projekto projektinius sprendinius situacija
nepablogėja.
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7. Statybinių atliekų tvarkymas
Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jų
apdengimas specialiais skydais. Atstatoma statybos darbų metu pažeista veja.
Prieš pradedant daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus
rangovas pateikia statinio statybos techninės priežiūros vadovui patvirtintą sutarties kopiją su
statybines atliekas tvarkančia įmone dėl statybinių atliekų perdavimo šiai įmonei, arba regiono
aplinkos apsaugos departamento išduotas statybinių atliekų pašalinimo sąlygas. Griovimo darbų
daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) metu nenumatomi.
Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos.
- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių,
termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių medžiagų) kurias planuojama panaudoti aikštelių,
pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai;
- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos-betono, keramikos, bituminės medžiagos),
pristatomos į perdirbimo gamyklas;
- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir pakuotė,
statybinės šiukšlės), išvežti į sąvartyną draudžiama.
Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje
statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia
gamtos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos
atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą.
Rangovas statytojui pateikia pažymą (-as) apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei
arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu.
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas ir statinio techninės priežiūros darbų
vadovas turi būti atestuoti ir turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus.
8.Statinio naudojimo sauga
Statinys remontuojamas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo,
kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo
elektros srove, sprogimo ir pan.) rizikos.
9. Higiena
Atnaujinant statinį, jame sudaromos normalios patalpų eksploatavimo sąlygos - užtikrinamas
optimalus temperatūrinis ir drėgmės rėžimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų
šalinimas, patalpų šildymas, natūralus vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas.
Pastato atnaujinimo metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms,
kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai,
gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms.
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10.Pastato pritaikymas žmonių su negalia reikmėms
Pėsčiųjų takai yra esami ir ŽN gali saugiai ir laisvai judėti.
Pėsčiųjų takai, įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir kad jie neapledėtų.
Pėsčiųjų takai, kiti ŽN trasoje esantys elementai yra gerai apšviesti tamsiuoju paros metu.
Siekiant bekliūčio patekimo į gyvenamąjį namą įrengiamos beslenkstės įėjimo durys.
Dėl didelio lauko durų ir šaligatvio aukštų skirtumo, panduso įrengimas yra techniškai
neįmanomas dėl didelio užimamo ploto.

Pareigos

V. Pavardė

PV

K. Mikšys

INŽ

A.Varkala

Atestato Nr.
A966, 0023
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BENDRASIS TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ SĄRAŠAS

1. TS 01.Techninė specifikacija. Bendrieji reikalavimai.
2. TS 02. Techninė specifikacija. Pastato sienų šiltinimas įrengiant
ventiliuojamą fasadą.
3. TS 03. Techninė specifikacija. Tinkavimo darbai.
4. TS 04. Techninė specifikacija. Dažymo darbai.
5. TS 05. Techninė specifikacija. Skardinimo darbai.
6. TS 06. Techninė specifikacija. Ardymo ir išmontavimo darbai.
7. TS 07. Techninė specifikacija. Nuogrindos įrengimo darbai.
8. TS 08. Techninė specifikacija. Mūro darbai.
9. TS 9. Techninė specifikacija. Betonavimo darbai.
10. TS 10. Techninė specifikacija. Stogo dangos keitimas, perdangos
šiltinimas.
11. TS 11. Techninė specifikacija. Lauko durų pakeitimo darbai.
12. TS 12. Techninė specifikacija. Medinės konstrukcijos.
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TECHNINĖ SPECJIFIKACIA TS 01
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms.
1. Darbus gali vykdyti atestuotos statybinės firmos ir apmokyti specialistai.
2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato
eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas.
3. Darbų priežiūrą vykdo statytojo paskirtas statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
4. Rangos konkurso pasiūlymui turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų
ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos
metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, nei buvo numatyta
techniniame darbo projekte ir rangos konkurso pasiūlyme. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas
statytojo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo sutikimas.
5. Visos atvežamos į statybos aikštelę medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti
firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos
Respublikoje. Jei tokių nėra importinėms medžiagoms turi būti užsienio šalių sertifikatai,
vietinėms medžiagoms įmonės paruošti standartai.
6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nurodytomis instrukcijomis darbui su šiomis
medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.
7. Bet kurio statybos darbų etapo vykdomi darbai turi būti atlikti iki galo, renovuota pastato
dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Atlikus atnaujinimo (modernizavimo)
darbus neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės. Jie turi
būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.
Visų statybinių medžiagų kiekius, reikalingus atlikti daugiabučio namo atnaujinimo
(modernizavimo) darbus, rangovas (rangovai) ruošdamas rangos darbų pasiūlymą konkursui turi
apsilankyti objekte ir pasitikslinti darbų kiekius.

TECHNINĖ SPECJIFIKACIJA TS 02
PASTATO SIENŲ ŠILTINIMAS ĮRENGIANT VENTILIUOJAMĄ FASADĄ
Bendroji dalis
Techninė specifikacija "Pastato sienų šiltinimas iš išorinės pusės panaudojant įrengiant
ventiliuojamą fasadą" naudojama:
• sienos prateka ir peršąla, jų eksploatacinė būklė neužtikrina patalpos keliamų
sanitarinių-higieninių reikalavimų;
• esama sienos šiluminė varža netenkina patalpoms keliamų šiluminių - techninių
reikalavimų;
• kai pastato sienos statomos iš konstrukcinių medžiagų, negalinčių užtikrinti normų
reikalaujamą sienų šiluminę varžą.
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Pastato sienų šiltinimą iš išorinės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų:
• kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti prisilaikoma konkrečios pasirinktos
technologijos sąlygų;
• visi horizontalūs paviršiai: parapetai, palangės, sujungimo su stogu vietos
padengiamos korozijai atsparia skarda.
• Apšiltinant pastato sienas papildomo sluoksnio šiluminės varžos R vertė
skaičiuojama pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas
ir sertifikavimas“
Pasirinktas pastato sienų šiltinimo būdas turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius priešgaisrinius reikalavimus Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2011-06-17 įsakymas Nr. 1-201
(Žin.,2011,Nr.75-3661).
Šiltinamos atitvaros paviršius turi būti lygus, tvirtas, švarus ir sausas; senas, apiręs paviršius
nuvalomas iki tvirto pagrindo; Paviršius taip pat nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo
priemonėmis nuo kerpių, grybelių ir pelėsių; kreiduoti, nesurišti paviršiai apdirbami gruntu; didesni
plyšiai bei įtrūkimai užtaisomi mineraline vata. Šilumos izoliacinės plokštės turi atitikti joms
keliamus reikalavimus (matmenų paklaida ± 5 mm, storio ± 1 mm). Jų paviršius yra padengtas
nedegia, vandens garams laidžia, tačiau orą izoliuojančia plėvele. Norint pagerinti sienos
sandarumą, šių plokščių siūlės turi būti užklijuojamos specialiomis juostomis.
Darbų vykdymas.
Sistemos montavimas :
• Esamas tarybinio laikotarpio apkalimas demontuojamas. Pirminis apkalimas fiksuojamas
ir demontuojams taip pat, nes šiluminiu požiuriu oro tarpas šioje sienos konstrukcijoje yra
nereikalingas.
• Dalis rastų bus pažeisti (juos reikės remontuoti), rastus reikės impregnuoti antipirenais ir
antiseptikais. Tų darbų, priskirtų autentiškų vertingųjų savybių (rastų konstrukcija) išsaugojimui,
atlikti nenuardžius apkalimo, neįmanoma.
• Fasadų dekoratyviniai elementai saugomi. Restauruoti ir konservuoti elementai
montuojami į tas pačias fasadų vietas, įkomponuojant į restauruotąją fasadų apdailą (taikoma
anastilozė).

Sistemos montavimas pradedamas nuo matavimo ant fasado sienos. Nuo statybinių
pastolių sumontuotų apie pastatą, matavimo darbus reikia atlikti kiekvienoje pastato darbo zonoje,
pažymint kontrolinius taškus.

Fasado matavimo darbus būtina atlikti lazerinio ar didelio gulsčiuko pagalba.
Tvirtinimo medinių tašelių žymėjimo taškų matavimo tikslumas turi būti atliekamas griežtai pagal
projektinę dokumentaciją. Padaryti žymėjimo netikslumai, neišvengiamai pakenks sistemos
parametrams. Žymėjimo tikslumas turi būti kontroliuojamas nuolat.

Į projektinę dokumentaciją turi būti įtraukti tvirtinimo elementų išdėstymo brėžiniai.
Prieš pradedant žymėjimo darbus būtina sutikrinti fasado geometrinius matmenis su matmenimis
esančiais projektiniuose brėžiniuose, taip pat turi būti patikrintas matmenų pririšimas prie fasadinių
elementų. Žymėjimas atliekamas nenuplaunamais dažais ant sienos paviršiaus, optinių įrenginių
pagalba.

Prieš montuojant sistemą, būtina atlikti keletą papildomų darbų. Brigada, kuri vykdys
vėdinamo fasado įrengimo montavimo darbus, turi atlikti fasado geometrinius matavimus netgi tuo
atveju, jeigu yra paruoštas techninis darbo projektas. Šis darbas padeda išvengti projektinių
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netikslumų. Fasado geometriniai matavimai atliekami su 3 metrų matavimo rulete, 2 m ilgio
gulsčiuku ir hidromatuokliu, kurio ilgis daugiau nei 10m.).

Neatlikus šių papildomų darbų, galimi sumontuotos fasado sistemos netikslumai
(nelygumai), kurie aiškiai būtų matomi plika akimi.
Medžiagos.
Ant medžiagų pakuotės turi būti nurodyt pagaminimo data arba galiojimo laikas ir naudojimo
instrukcija.
Apšiltinimo medžiagos montavimas :

Fasado apšiltinimo tipas ir storis nustatomas ir apskaičiuojamas techninio darbo projekto
rengimo metu. Apšiltinimo medžiagos montavimas atliekamas tik po medinio karkaso sumontavimo.
Ventiliuojamo fasado sistemos technologija leidžia apšiltinimo medžiagą sumontuoti tiksliai pagal fasado
medienos konstrukcijų matmenis. Apšiltinimo medžiagos lapus būtina sumontuoti taip, kad tarp jų neliktų
tarpų. Rekomenduojama, kad vatos plotis būtų maždaug 10-15 mm didesnis už izoliuojamos ertmės
plotį.

Plyšiai tarp rąstų turi būti užkamšyti vatos kamšalu. Rąstų sienos išlyginimui reikia
pritvirtinti ploną 15 mm demblį. Sumontuojamas orą izoliuojantis sluoksnis plėvele (siūlės
klijuojamos lipnia juosta).

Paruošiamas tvirtas medinis karkasas (600 mm) ir užpildomas šilumos izoliacija. Ant
karkaso išorinės pusės sumontuojamas 30 mm storio vėjo izoliacines plokštes. Priešvėjinės vatos
plokštės gali būti montuojamos ir horizontaliai, ir vertikaliai.
Plokščių tvirtinimui prie medinio karkaso naudojami atstumo fiksatoriai arba tvirtinimo elementai
(4 – 6 vnt./m²), kurie apsaugo priešvėjines plokštes nuo perspaudimo.

Sumontuojami vertikalūs tašai ir paliekant 25 mm vėdinamą oro tarpą. Galiausiai
apkalamas karkasas medinėmis dailylentėmis. Dailylenčių profilis analogiškas esančiam, pirminio
apkalimo sluoksnyje. Dailylenčių kalimo piešinys suprojektuotas pagal 1909m. paruoštą A.
Filipovič-Dubovik projektą ir bus tikslinamas natūroje.

Būtina naudoti to paties gamintojo lipnią juodos spalvos juostą, kuria užklijuojami priešvėjinių
šiltinimo plokščių sudūrimai plokštumoje, vidiniuose ir išoriniuose kampuose, taipogi ta pačia lipnia juodos
spalvos juosta būtina kruopščiai užklijuoti tarpus ties medienos karkaso ir vatos sandūra, tokiu būdu užtikrinant
šiltinamo sluoksnio sandarumą.

Abu sluoksnius vatos bei lipnią juostą būtina naudoti to paties gamintojo.

Apšiltinimo medžiagos tvirtinimas turi būti priduotas statinio statybos techninės priežiūros
vadovui. Surašomas paslėptų darbų aktas.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS 03
TINKAVIMO DARBAI
Bendroji dalis.
Techninė specifikacija „Tinkavimo darbai“ naudojama šiais pastatų atitvarų renovacijos
atvejais:
- atnaujinant pastato išorės sienas; šiuo atveju gali būti naudojami paprasti ir pagerinti
tinkavimo mišiniai; esant smulkiam paviršiniam plytų ištrupėjimui gali būti panaudojamas
nearmuotas tinklas, esant ištrupėjimams didesniems kaip 30 mm tinkuojant naudojami armatūriniai
ir „rabico“ tinklai; aukščiau išvardintais atvejais naudojamas kalkinis tinkas.
Keičiant langus, balkonų, ir išimant senas palanges pažeidžiami angokraščiai. Atlikus šiuos
darbus angokraščių remontas atliekamas tinkuojant kalkiniu tinku.
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Darbų vykdymas.
Paviršių paruošimas.
Paruoštas tinkavimui paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas nuo dulkių, panaikintos riebalų ir
bitumo dėmės ir gerai sudrėkintas.
Kampai ir briaunos, turi būti formuojami galvanizuotais metaliniais profiliais.
Glotnūs betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštinami. Mūrinių sienų ir
pertvarų siūlės turi būti neužpildytos skiediniu per 10-15 mm.
Medžiagos
Portlandcementas naudojamas toks pats kaip ir betonavimo darbams ir turi atitikti gamintojui
keliamus reikalavimus.
Smėlis turi būti aštriabriaunis kalnų arba karjerų; gerai išplautas švariu gėlu vandeniu. Dulkių,
molio ir dumblo dalelių turi būti ne daugiau 3 % pagal masę, iš jų molio - mažiau kaip 0,5 % pagal
masę. Kitų pašalinių priemaišų negali būti.
Paruošiamajam ir išlyginamajam tinklo sluoksniams:
- grūdelių didumas  2,0 mm;
- molingų dalelių kiekis  15 %;
- tirpių sieros junginių kiekis  2 %.
Dengiamajam tinko sluoksniui:
- grūdelių didumas  0,5 mm;
- molingų dalelių kiekis  5 %;
- tirpių sieros junginių kiekis  2 %.
Kalkės:
- turi būti gerai išdegtos - CO2  6 %;
- negesių grūdelių kiekis  11 %;
- gesinimo laikas 8-25 minutės.
Kalkių tešlos naudojamos skiediniams: tankis - 1400 kg/m3, vandens - 50 %.
Metalinis tinklas turi būti apie 10x10 mm dydžio akučių plonavielio metalo (vielos storis 0,91,2 mm), galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis.
Tinko skiediniai
1 lentelė. Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių skiedinių sudėtis tūrio dalimis.
Skiedinio paskirtis

Cementas: kalkės : smėlis

Vidiniams paviršiams:
- sienoms ir pertvaroms iš plytų kai santykinis oro drėgnumas  60 %
- sienoms ir pertvaroms iš plytų, kai santykinis oro drėgnumas  60 %

1:4:12
1:1:6

Išoriniams paviršiams:
- cokoliui, juostoms
- mūriniams

1:0,3-5,5
1:0,7:3-5

2 lentelė. Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudėtis pagerintam tinkui tūrio dalimis.
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Skiedinio paskirtis
Mūrinėms sienoms ir pertvaroms
Juostoms, luboms

Cementas : kalkės : smėlis
1:1:2-4
1:1:2

Alternatyviai gali būti naudojami patikimų gamintojų sausi tinko mišiniai, kurie atitinka žemiau
nurodytus reikalavimus.
3 lentelė Skiedinių techniniai reikalavimai.
Techniniai reikalavimai skiediniams
Tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant tinklo
akutėmis, mm:
- skirti gruntui - 2,5
- dengiamajam sluoksniui - 2,0

Leistini ribiniai
nuokrypiai, mm

Periodinis matavimas
-

Tinkuojant mechanizuotu būdu, skiedinys
paruošiamajam sluoksniui turi būti 9-14 cm
slankumo; išlyginamajam ir dengiamajam - 7-8 cm;
rankiniu būdu atitinkamai 8-12 cm ir 7-8 cm
Išsisluoksniavimas  15 %

Kontrolė

Bandant standartiniu konusu

-

Laboratorijoje

Vandens išlaikymas  90 %
Sukibimo stiprumas, MPa:
- vidaus darbams  0,1
- išorės  0,4
Dengiamojo sluoksnio užpildų stambumas mm:
- marmuro, granito, stambaus smėlio
grūdeliai – 2
- kvarcinio smėlio - 0,5
- marmuro miltų - 0,25
Glaisto:
- sukibimo stiprumas, MPa:
po 24 h  0,1
po 72 h  0,2

3 matavimai 50-70 m2 paviršiaus
10 %
10 %
Periodinis matavimas
+3 mm
+1,5 mm
+0,25 mm

Periodinis matavimas
–
–

4 lentelė. Reikalavimai tinkavimo darbams.
Techniniai reikalavimai sluoksniams
Leistinas tinko storis, mm:
- iki 20
Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam
tinkui, mm:
- mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo, cementinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - iki 5;
- kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - iki 7;
- dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio - iki 7;
-dengiamojo sluoksnio 2 tipo tinkui- iki 2.

Kontrolė
Matuojama 5 kartus 70-100 m2 paviršiaus arba vienoje
patalpoje mažesniame plote, kur matomos nuokrypos

Tinkavimas paprastu ir pagerintu tinku.
Paprastą tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksnis, kurie užkrečiami ant reikiamo
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paviršiaus. Dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant viršutinį tinko sluoksnį. Bendras tinko storis
ne daugiau 12 mm.
Pagerintą tinką sudaro paruošiamasis, 1-2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš
užkrečiant paruošiamąjį sluoksnį paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis
sluoksnis stipriai susijungtų su paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį.
Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniajam. Kiekvieną tinko sluoksnį išskyrus
paruošiamąjį, reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai
drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko storis turi būti ne daugiau 20 mm.
5 lentelė. Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams.

Nukrypimo pavadinimas

Nuokrypiai nuo vertikalės ir
horizontalės:
- 1-am metrui
- visam patalpos aukščiui ar ilgiui
Kreivų paviršių spindulio nukrypimai
nuo projektinio (tikrinama lekalu)

Angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų,
įdubų nukrypimai nuo vertikalės ir
horizontalės:
- 1-am metrui
- vienam elementui

Leistini
ribiniai
nuokrypiai,
mm
1
5

5

1
3

Kontrolė

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle
50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur
matomi nukrypimai (ilgio elementams - 5
matavimai 35-40 metrų ilgio)
5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle
50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur
matomi nukrypimai (ilgio elementams - 5
matavimai 35-40 metrų ilgio)
5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio
matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame
plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams
-5 matavimai 35-40 metrų ilgio)

Tinkuoto angokraščio pločio nuo
projektinio

2

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle
50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur
matomi nukrypimai (ilgio elementams - 5
matavimai 35-40 metrų ilgio)

Juostų nuo tiesios linijos tarp dviejų
kampų ar užkarpų

2

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle
50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur
matomi nukrypimai (ilgio elementams - 5
matavimai 35-40 metrų ilgio)

Leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių
drėgnumas

8%

Matuojama 3 kartus 10 m2 paviršiaus

Tinkavimas žiemos metu.
Tinko skiedinių temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 8oC. Kai aplinkos temperatūra mažesnė kaip
5oC tinkavimo darbai negali būti vykdomi. Tinkuojami vidiniai paviršiai turi būti atšilę ne mažiau
per pusę sienos storio. Patalpose 5 paras prieš tinkuojant turi būti palaikoma tolygi 8oC temperatūra.
Sienų drėgnumas neturi viršyti 8%.
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS 04
DAŽYMO DARBAI
Bendroji dalis.
Techninė specifikacija “Dažymo darbai, tinkuotų paviršių dažymas“ naudojama šiais pastatų
atitvarų renovacijos atvejais:
- apšiltinant pastatą tinkuojama sistema;
- remontuojant pastatų išorinių sienų paviršius, kai yra medžiagos paviršiaus sluoksnių, sandūrų
pažeidimai;
- atliekant patalpų remontą;
- numatant dažyti įėjimo į pastatą stogelius, balkonų plokščių briaunas ir t.t..
Darbų vykdymas.
Tinkuotos sienos dažomos siekiant pagerinti pastato estetinę išvaizdą taip pat pagerinti jų
eksploatacines savybes. Eksploatacinės savybės pagerėja dėl to, kad tinkamai parinkus dažus
užpildomi keramzitbetonio ir akyto betono sienose esantys mikro plyšiai sumažėja sienų vandens
įgeriamumas, padidėja jų šiluminė varža. Prie dažymo galima priskirti ir sienų impregnavimą
bespalviais skysčiais arba impregnuojančiais dažais. Impregnuoti pastatų fasadai neįgeria drėgmės,
nesukaupia dulkių, nešvarumų, stipriai padidėja tokių paviršių ilgaamžiškumas, atsparumas šalčiui,
jie netrūkinėja ir netrupa jų paviršiniai sluoksniai.
Paviršių paruošimas ir darbų vykdymas.
Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas  8 %
betoninių ir gelžbetoninių  4-6 % , medinių  12 %. Dažomos patalpos temperatūra  80 C,
santykinis oro drėgnumas  70 %. Išoriniai paviršiai nedažomi esant aukštesnei negu 270 C
temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui po
lietaus, kai pučia vėjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat kai yra apledėję, apšalę
paviršiai.
Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse.
1 lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant išorinius paviršius.
Technologinės operacijos
Valymas
Plyšių raižymas
Glaistymas
Svidinimas
Glaistymas
Svidinimas
Šlapinimas vandeniu
Nugruntavimas
Pirmasis dažymas
Antrasis dažymas
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Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami,
svidinami. Po to paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami).
Iš medinių paviršių pašalinamas silpnai besilaikančios šakos ir smalingi tarpeliai, skylės
užtaisomos mediniais kaiščiais, plyšiai ir nelygumai užglaistomi.
Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys
pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų
galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio
pagalba. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos.
Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo
instrukcijoje.
Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas
drėgmės susikaupimas.
Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekantį sluoksnį darbą turi priimti
darbų vadovas.
Jeigu kitaip nenurodyta projekte tai paviršius turi būti dažomas du kartus ant paruošiamojo
grunto sluoksnio.
Dažymo būdas.
Rangovas gali pasirinkti ir kitą paviršiaus paruošimo dažymui būdą, tačiau turi būti suderintas
su užsakovu, projekto vadovu ir su statinio statybos techninės priežiūros vadovu.
Dažant pasirinktos firmos dažais, būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir taisyklių, kurias
pateikia gamintojai ar jų atstovai, kad užtikrinti patikimą ir ilgą dangos tarnavimo laiką.
Dažymo teptukas turi būti parenkamas pagal darbų pobūdį ir pagal gamintojo rekomendacijas
ir nurodymus.
Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų
teptuko žymių. Kai dažoma voleliu taip pat neturi būti volelio žymių. Paviršių dažymas purškimo
būdu yra galimas gerai uždengus gretimus paviršius. Paviršiai dažomi pagal projekte nurodytą
spalvų skalę.

Medžiagos.
Bet kokios sandaros gruntas, dažai išlyginamojo bei apdailos sluoksniams dažai turi būti iš
vieno gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę jau paruoštos naudojimui. Jos
pristatomos užantspauduotose konteineriuose su tokia informacija:
- gamintojo rekvizitai;
- medžiagos pavadinimas ir savybės;
- pritaikymo sritys;
- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui;
- spalvos nuoroda pagal Europos standartus;
- siuntos numeris ir pagaminimo data.
Dažai turi gerai prasiskiesti ir tolygiai dengti dažomą paviršių. Naudoti akrilo arba latekso
emulsijas
Dažymo rūšys.
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Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir kiti nešvarumai. Paviršiai išlyginami
medine trintuve, plyšeliai išrievėjami ir užtaisomi alebastru. Švarūs ir lygūs paviršiai
nugruntuojami, o išdžiūvę paviršiai nuglaistomi. Išdžiūvusios užglaistytos vietos nušlifuojamos.
Visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti
paviršiai glaistomi antrą kartą, išdžiovinami ir šlifuojami. Taip paruošti paviršiai gruntuojami.
Gruntui išdžiūvus gruntuojami dar kartą su dažų pasluoksniu. Gruntui išdžiūvus paviršiai du kartus
dažomi emulsiniais dažais.
Darbų priežiūra.
Rangovas atsako už tinkamą darbų vykdymą ir kokybę.
Visi paviršiai dažyti dažais turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus
etalonus.
2 lentelė. Reikalavimai dangos sluoksniams.

Techniniai reikalavimai

Ribiniai nuokrypiai
mm

Kontrolė
5 matavimai 50-70 m2 paviršiaus arba
mažesnis paviršius su matomais defektais

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis:
- glaisto - 0,5 mm
- dažų sluoksnio 0,25 mm

1,5
-

÷
Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų.
Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi.
Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai išdžiūvus.
Rangovas privalo pateikti dažų pavyzdžius projektuotojams derinimui.
Rangovas privalo pateikti Užsakovui visų naudojamų ne mažiau kaip 5% (gamykliniame
įpakavime) visų rūšių dažų atsargai.
3 lentelė. Reikalavimai baigtam paviršiui.

Techniniai reikalavimai
Paviršiai padengti vandeniniais emulsiniais dažais turi būti vieno
tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų.
Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti
matomi
Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno tono
matinio arba blizgančio paviršiaus
Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių,
nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai
dažų sluoksniai
Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo
pabraukus, ant jo neturi likti dažų žymių
Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas
atskiruose ruožuose
Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas ar
gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože)

Leistini nuokrypiai,
mm
-

Kontrolės būdai

-

Vizualinė apžiūra

-

“

-

“

-

Vizualinė apžiūra

2

Matuojant liniuote

1

Matuojant liniuote
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS 05
SKARDINIMO DARBAI
Bendroji dalis
Specifikacijoje išskirti šie apskardinimo darbų atvejai:
1. palangių ir kitų horizontalių elementų apskardinimas;
Medžiagos

Plieno lakšto su spalvotu paviršiaus padengimu turi sudaryti:
1. Polimerinė danga
2. Gruntas
3. Pasyvinantysis sluoksnis
4. Cinko sluoksnis≥275 gr/ m²
5. Plieno lakštas(storis≥0.60 mm)
6. Pasyvinantysis sluoksnis
7. Gruntas
8. Apsauginė dažų danga
Išorinės palangės turi būti poliesterio danga padengtos skardos ne mažiau kaip 0,5 mm storio.
Lauko palangė turi išsikišti už sienos plokštumos nedaugiau kaip 50 mm ir ne mažiau
kaip 25 mm nuo lango išorinės kraštinės.
PASTABOS:
Storio tolerancija nustatoma pagal standartą EN 10169-1
Blizgesys nustatomas pagal standartą EN 10169-1
Nurodo formavimo temperatūrą. Priklauso nuo formavimo greičio ir metodų
 t- lakšto storis be padengimo. Minimalus leidžiamas lenkimo spindulys.
Būtina atkreipti dėmesį į pačio plieno (be padengimo) savybes
Pagal AST. ASTM G 85.
Pagal ISO 6270.
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS 06
ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI.
Darbų vykdymas ir kontrolė
Ardymo (išmontavimo) darbų etapus, terminus ir laiką rangovas turi iš anksto suderinti su
užsakovu ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui.
Vykdant ardymo (išmontavimo) darbus turi būti:
 Laikomasi saugos darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiu
norminiu dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
 Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais,
dėžėse-konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų
leidžiama ne iš didesnio kaip 3 m. aukščio. Vieta į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta.
 Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir
tinkamai prižiūrimi.
 Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir
apdaila).
Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, rangovas privalo nedelsiant
sustabdyti darbus ir informuoti statinio statybos techninės priežiūros vadovą. Kitu atveju rangovas
ir statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo
taisykles. Pagal tyrimų išvadas rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo
darbus. Visas išlaidas dengia rangovas. Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir
elementus, rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos
elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o
esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. Naudoti darbo technologijas ir įrankius,
keliančius kuo mažiau dulkių.. Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius pageidautina drėkinti.
Paliekamų pastatų būklė
Pabaigus darbus, rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi
aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti
švarūs.
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS 07
NUOGRINDOS ĮRENGIMO DARBAI
Bendroji dalis:
Pastato nuogrindos įrengimas atliekamas:
 Kai nuogrinda buvo išardyta apšiltinant pastato cokolio požeminę dalį;
 Kai nuogrinda pasvirusi į pastato pusę ir neatlieka savo funkcijų;
 Kai nuogrinda prie pastato iš viso nebuvo įrengta;
Aukščiau išvardintiems atvejams ištaisyti taikoma ši priemonė:
 Naujos nuogrindos iš akmenų su borteliu įrengimas.
Grunto iškasimas:
Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki dugno
krašto apačioje būtų ne mažiau kaip 0,6 m. Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas
pagal saugumo technikos reikalavimus ir rangovo pateiktus skaičiavimus, suderinus su statybos
techninės priežiūros inžinieriumi. Kasant duobes, turi būti numatytos techninės priemonės greta
esančių statinių pastovumui išsaugoti. Užterštas gruntas pašalinamas gamtosaugai nepavojingu
būdu, pagal galiojančias gamtosaugines taisykles. Prieš pradedant šalinti užterštas atliekas ar
užterštą neleistinos koncentracijos teršalais gruntą, būtina suderinti su atitinkamomis institucijomis
pašalinimo arba nukenksminimo planą.
Grindinio įrengimas:
Kelių ir takų įrengimui vadovautis KTR 1.01:2008 Automobilių keliai, STR 2.03.01:2001
Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėmis.
Gruntas:
Gruntas po dangos konstravimo turi būti sutankintas, nes jis turi praleisti vandenį.
Pagrindai rengiami ant išlygintos ir sutankintos žemės sankasos. Sankasos gruntų iškyloms
sumažinti po danga, priklausomai nuo gruntų savybių ir dangos padėties, įrengiamas pagrindas iš
skaldos, smėlio.
Pagrindai:
Teisingai iškloti grindinio akmenys vienas su kitu turi būti tampriai susiję. Akmenis veikianti
apkrova perduodama grindinio pagrindui, todėl grindinio kokybė priklauso nuo pagrindo kokybės.
Nors tamprūs akmenų tarpusavio ryšiai apsaugo paklotą nuo irimo, tačiau galimos pagrindo
deformacijos vis tiek turi poveikį dangai. Pagrindas klojamas ant sutankinto grunto. Pagrindo storis
pirmiausia priklauso nuo prognozuojamos apkrovos dydžio. Jeigu danga skirta tik pėstiesiems, ji
gali būti klojama ant vandeniui pralaidaus 100 mm storio pagrindo ir 30-50 mm pakloto. Pagrindai
turi būti tinkamai sutankinti ir atitikti DAT.KP-95 „Automobilių kelių tiesimo ir priėjimo taisyklės.
Kelių pagrindai.“ reikalavimus. Paklotą akmenims reikia įrengti taip, kad akmenys būtų su
nuolydžiu nuo pastato pusės ir pakilusios virš šaligatvinio bortelio. Tarpai tarp akmenų, pastato
sienos ir šaligatvio bortelio reikia užtaisyti smėlio – cemento mišiniu.
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS 08
MŪRO DARBAI
Bendroji dalis
Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus mūro konstrukcijoms ir statybai. Tai
statiniuose numatomų išorinių ar vidinių mūro sienų ir mūrinių pertvarų mūrijimas, reikalavimai
plytoms, skiediniui ir darbų kokybei.
Keičiant projekte numatytas medžiagas, jos turi būti ne blogesnės ir atitinkamų žinybų
atestuotos Lietuvoje.
Medžiagos
Plytos
Plytų matmenų leistini nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai reikalavimai,
savybės, priėmimas, tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-2:2011
nurodytus reikalavimus.
Prieš pradėdamas darbus Rangovas turi gauti ir pateikti žemiau išvardintus dokumentus ir
medžiagų pavyzdžius: plytų technines charakteristikas, kurias garantuoja jų Gamintojas, ir
Gamintojų reklaminę medžiagą apie visą jų gaminamą produkciją. Taip pat turi būti gauti trys
vienos plytų rūšies pavyzdžiai, kurie imami iš pirmųjų partijų, atvežtų į statybos aikštelę. Po to jie
tikrinami ir tik tada duodamas leidimas pradėti darbus.
Visos vėlesnės plytų partijos turi būti lygiai tokios pat kokybės, kaip ir patikrinti
pavyzdžiai. Tos medžiagos, kurios neatitiks šių reikalavimų, turi būti nedelsiant išgabenamos iš
statybos aikštelės.
Rangovas turi paruošti plytų mūro pavyzdžius derinimui, kuriuose matyti koks reikalingas
tinkas, kaip išsidėstę plytos, kaip atliekamos netinkuotos jungtys ir bendra darbų kokybė. Šie
pavyzdžiai toliau turi būti naudojami kaip etalonas, kuriuo vadovaujantis vertinamos mūro
konstrukcijos, vykdant kontrakte numatytus darbus.
Plytos, laikomos lauke, turi būti sudėtos taisyklingais paketais ir apsaugotos nuo drėgmės
bei kito neigiamo poveikio.
Darbams turi būti naudojamas portlandcementas. Kalkės turi būti geros kokybės, gesintos
arba hidratuotos. Smėlis naudojamas darbams turi būti be molio, organinių ar kitų priemaišų ir
kietas.
Statybiniai skiediniai
Bendroji dalis
Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:1997 reikalavimus. Turi būti naudojami
cemento ir cemento – kalkių skiediniai.
Cemento skiediniai naudojami surenkamų konstrukcijų montavimui (išlyginamajam
sluoksniui), jų sandūrų (siūlių) užpildymui, vietiniams užtaisymams ir išlyginamųjų ir izoliacinių
sluoksnių įrengimui. Cemento – kalkių skiediniai naudojami mūro darbams.
Skiedinių gamybai turi būti naudojamas portlandcementas 42,5 klasės (žiūr. poskyrį
“Portlandcementas”).
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Kalkės turi atitikti reikalavimus. Kalkės naudojamos mišriesiems skiediniams gaminti,
reikia patikrinti jų tūrio pastovumą. Užmaišyti pavyzdžiai turi būti aprobuoti Inžinieriaus.
Smėlis turi atitikti LST 1342:1994 reikalavimus. Turi būti naudojamas 0/2 frakcijos smėlis,
kurio stambiausios dalelės neturi viršyti 2,0 mm.
Naudojamas vanduo turi atitikti poskyryje “Vanduo” išdėstytus reikalavimus.
Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą
vandeniui, atsparumą šalčiui ir pan.) turi būti aprobuoti Inžinieriaus neturi prastinti skiedinio
kokybės.
Konsistencija
Konsistencija turi būti nustatoma standartiniu kūgiu pagal LST 1413.1.Turi būti naudojami tokios
konsistencijos skiediniai:
Skiedinio paskirtis

Kūgio įsmigimo gylis,
cm

Surenkamų stambių konstrukcijų (perdangų plokščių ir t.t.)
montavimui, siūlių užtaisymui

5-7

Skiediniai naudojami mūro darbams:
mūrui iš pilnavidurių plytų ir betoninių blokelių

9-13

mūrui iš skylėtų plytų

7-8

Skiediniai paduodami skiedinio siurbliais

14

P.S. Didesnis konuso įsmigimo dydis priimamas sausoms ir poringoms betoninėms
medžiagoms, vykdant darbus karštu oru, mažesnis-tankioms ir drėgnoms medžiagoms, esant
drėgnam orui ar vykdant darbus žiemos metu.
Plastiškumui didinti į skiedinį gali būti dedami plastifikatoriai, aprobuoti Inžinieriaus
sumažinantys vandens ir rišamųjų medžiagų kiekį.
Naudoti paruošto mišinio išsisluoksniuojamumas neturi viršyti 10%.
Vandens laikomumas
Ką tik pagaminto mišinio vandens laikomumas turi būti ne mažesnis kaip 95, jei mišinys
gaminamas vasarą, ir ne mažesnis kaip 90, jeigu gaminamas žiemą.
Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio mišinio naudojimo vietoje, tai
minėtas rodiklis turi būti ne mažesnis negu 75 nustatyto gamintojo laboratorijoje.
Reikalavimai skiediniams
Pagrindiniai skiedinių kokybės rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra šie: stipris
gniuždant, tankis, atsparumas šalčiui ir kt.
Stipris gniuždant
Cemento skiedinių sudėtis
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Skiedinio
stiprio
gniuždant
markė pagal
LST
1346:1997

Portlandcementas
42,5 klasės

Kalkių tešla

Smėlis 0/2
frakcijos

Sudėtis tūrio
dalimis
(cementas :
smėlis)

kg

l

kg

l

kg

l

S2,5

1:2,6:12,1

40

82

300

214

1460

1000

S5

1:1,2:7,2

150

136

230

165

1440

985

S7,5

1:0,7:5,6

190

173

160

130

1420

975

S10

1:0,5:4,5

240

218

140

100

1390

966

Cemento - kalkių skiedinių sudėtis
Skiedinio
stiprio
gniuždant
markė pagal
LST
1346:1997

Sudėtis tūrio
dalimis
(cementas :
smėlis)

Portlandcementas 42,5 klasės

Smėlis 0/2 frakcijos

kg

l

kg

l

S5

1:6,7

180

164

1600

1090

S10

1:4,2

270

246

1510

1035

S15

1:3,0

360

328

1450

993

S20

1:2,5

440

400

1420

973

S30

1:2,0

520

472

1390

952

Skiedinio stiprio gniuždant markė pagal LST 1346:1997 reiškia skiedinio stiprį gniuždant,
išreikštą MPa arba N/mm2.
Skiedinių stiprumas nustatomas pagal LST 1413.6.
Mūrijant normaliose sąlygose skiedinio stiprumas turi būti S5 markės. Jei mūro darbai
atliekami žiemą, skiedinio stiprumas turi būti viena ar dviem markėmis aukštesnis, negu mūrijant
normaliomis sąlygomis, t.y. S7,5 ir S10.
Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus žiemos metu neigiamose
temperatūrose. Pradėjęs kietėti cementinis ir cemento-kalkių skiedinys neturi būti naudojamas ar vėl
atnaujinamas. Vanduo į skiedinį po to kai jis jau pagamintas negali būti pilamas.
Skiedinys turi būti ruošiamas porcijomis, kurios būtų sunaudojamos iki prasidedant jo
stingimui.
Atsparumas šalčiui
Skiedinių atsparumas šalčiui turi atitikti konstrukcijų ir medžiagų su kuriomis jis
naudojamas atsparumui šalčiui:
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Kalkių ir cemento skiedinių mūro darbams:
-išorės mūrui ir nešildomų patalpų vidaus mūrui
-šildomų patalpų vidaus mūrui
Cementinio skiedinio:
-vandentiekio ir kanalizacijos siūlių montavimui
-perdangų ir kitų konstrukcijų montavimui
-vidaus darbams šildomose patalpose
Atsparumas šalčiui nustatomas LST 1346:1997 nurodytu metodu.
Mišinių proporcijos

F35
F10
F75
F50
F10

Medžiagų santykis skiediniuose pagal tūrį
Mūro tipas

Cementas

Kalkės

Smėlis

Išorinės sienos

1

1

6

Vidinės sienos

1

2

9

Skiedinio ruošimas
Skiedinys turi būti ruošiamas periodinio veikimo maišyklėse, kuriose galima tiksliai
dozuoti vandenį. Tiems darbams, kuriems reikia nedidelio skiedinio kiekio, jis gali būti ruošiamas
rankiniu būdu ant medinių ar metalinių platformų.
Maišymo trukmė turi būti ne mažesnė, kaip 5 minutės. 2 minutes yra maišomos sausos
medžiagos ir, ne mažiau kaip 3 minutes, mišinys maišomas pridėjus vandenį. Vanduo yra
dozuojamas pagal darbo patirtį ir turi būti reguliuojamas priklausomai nuo smėlio drėgmės.
Nebaigti maišyti skiediniai arba skiediniai, kurie po maišymo prabuvo pusė valandos,
negali būti naudojami darbams ir turi būti pašalinti iš aikštelės.
Medžiagų priėmimas statybos aikštelėje
Naudojamos plytos turi būti švarios, neįmirkę, be prišalusio sniego ar ledo. Plytų vandens
įgeriamumas turi būti ne mažesnis kaip 6 %.
Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su pasais, kuriuose turi būti
pagrindiniai duomenys apie gamintoją ir gaminį.
Plytoms:
-gamintojo pavadinimas ir adresas;
-dokumento numeris ir išdavimo data;
-sutartinis produkcijos žymėjimas;
-partijos numeris ir plytų kiekis;
-techninės kontrolės skyriaus žyma.
Skiedinio mišiniui:
-gamintojo pavadinimas ir adresas;
tikslus pagaminimo laikas (5 minučių tikslumu);
-skiedinio markė;
-rišamosios medžiagos pavadinimas;
-konstrukcija (nurodant bandymo metodą);
-mišinio kiekis;
-priedų pavadinimas ir kiekis;
-LST 1346:1997 standarto žymuo.
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Mūro darbų vykdymas
Visos plytinės konstrukcijos turi būti išpildomos su skiediniu. Ištisinės sienos turi būti
mūrijamos iš sveikų plytų, tačiau pusplytės gali būti naudojami sienų rišimui. Visi sienų elementai
ir kampai turi būti tikslūs, o išorinės vertikalios sienos ertmių kraštinės turi būti griežtai
lygiagrečios.
Visos plytos tiek ištisinėse sienose, tiek ir kampuose turi gerai priglusti viena prie kitos
tiek per ilgį, tiek per plotį. Sienos turi būti mūrijamos tiksliai išlaikant mūrijamų sienų
horizontalumą ir vertikalumą, siūlių perrišimą, jų storį. Horizontalios mūro siūlės turi būti 12mm, o
vertikalios 10mm. Armuoto mūrinio horizontalios siūlės storis yra priimamas susikertančių
armatūros tinklelio strypų diametrų sumai + 4mm, bet ne didesnis kaip 16mm. Esant būtinumui
laikinai nutraukti mūro darbus, siena turi būti užbaigta nuožulnia arba vertikalia siūle. Įrengiant
vertikalią siūlę, ne rečiau kaip kas 1,2m pagal aukštį ir kiekvienos perdangos lygyje, būtina į ją įdėti
armatūrinius tinklelius iš išilginės armatūros ≤ø6mm ir skersinės ≤ø3mm.
Jeigu siena yra mūrijama iš apdailinių plytų, reikia, kad darbų metu plytų apdailinė pusė
būtų švari. Darbų metu jau sumūrytos plytos turi būti uždengtos ir apsaugotos nuo krentančio
skiedinio. Jeigu tarp apdailinių plytų pasitaikytų plytų su apdaužytais kampais, nelygiais šonais,
pažeista veidine ar kitokios spalvos nei dauguma, jos turi būti pašalintos iš statybos aikštelės kaip
netinkamos.
Neleistini mūro konstrukcijų susilpninimai angomis, grioveliais, nišomis nenumatytomis
projekte. Komunikacijų perėjimo per sienas vietose turi būti paliekamos angos kaip nurodyta
projekte. Vamzdžių praėjimo per sienas vietose įdėti gilzes.
Mūro konstrukcijų pastatai turi būti suskirstyti temperatūrinėmis deformacinėmis siūlėmis,
kurios yra nurodytos projekte.
Mūrijant sienas ir pertvaras, jas būtina inkaruoti metaliniais inkarais prie pastatų laikančių
konstrukcijų, kiekvienos perdangos ir denginio plokščių ir pan. Sumontavus perdangos
konstrukcijas, sumonolitinus siūles tarp plokščių bei įrengus inkarus mūro sienų inkaravimui,
galima pradėti mūryti sekančio aukšto pastato sienas.
Priklausomai nuo vėjo apkrovos, laisvai stovinčias mūro sienas galima mūryti tik iki tam
tikro aukščio. Laisvai stovinčių nearmuotų mūro pertvarų, neįtvirtintų gretimomis pertvaromis,
aukštis neturi viršyti 1,5m, kai pertvaros plotis 9cm, ir 1,8m, kai pertvaros plotis 12cm.
Mūro sienų apsaugai nuo atmosferinių kritulių, rekomenduojama uždėti padidinto pločio
parapetus arba atitinkamo dydžio šlaitinių stogų karnizus. Pajūrio zonoje statomiems pastatams tai
būtina (RSN 121-91).
Netinkuotose išorinėse fasadinėse trisluoksnėse mūro sienose būtina įvesti vėdinimo angas,
kurios apsaugotų sienų šiluminę izoliaciją nuo drėgmės. Virš pamatų, po palangėmis, virš langų ir
durų turi būti dedamas hidroizoliacijos sluoksnis su nuolydžiu į išorę. Tarp išorinio mūro sluoksnio
ir šiluminės izoliacijos paliekamas 4cm pločio tarpas. Kad iš šio oro tarpo galėtų išgaruoti (patekusi
per plytų siūles ir pan.) drėgmė, virš hidroizoliacijos ir viršutiniame oro tarpo lygyje tarp išorinio
sluoksnio plytų paliekamos atviros siūlės - angos. 20m2 sienos ploto šių angų paliekama 75cm2.
Gelžbetoninės ir metalinės konstrukcijos, išskyrus perdangos ir denginio plokščias
plokštes, ant mūro sienų remiamos, pabetonavus gelžbetonines atramines pagalvėles.
Mūro darbus vykdyti žiemos metu užšaldymo metodu draudžiama.
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Mūro darbų kontrolė
Mūro darbams naudojamos plytos ir skiediniai turi turėti savo pasus arba sertifikatus, kurie
atitiktų projekte numatytiems.
Mūro darbai turi būti priimti prieš tinkavimo arba kitus panašius apdailos darbus.
Visos mūro konstrukcijos, kurios statybos proceso metu bus paslėptos, turi būti priimtos
surašant dengtų darbų aktus. Dengtų darbų aktai, surašomi šiems darbams:
-

įdėtinės detalės ir jų antikorozinis padengimas;

-

armuoto mūro konstrukcijoms;

-

sėdimo deformacinių siūlių įrengimas;

-

mūro sienų hidroizoliacijos darbai.

Leistini nuokrypiai mūrijant statinių konstrukcijas
Eil.
Nr.

Tikrinama konstrukcija ar elementas

Leistinas nukrypimo
dydis

1.

Mūro kampų ir paviršių nuokrypiai nuo vertikalės (vieno
aukšto)

-10mm

2.

Angų plotis

-15mm

3.

Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio
liniuotės ruože tinkuojamo paviršiaus

-10mm

4.

Mūro eilių nuokrypis nuo horizontalės 10 m ilgio ruože

-15mm

5.

Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių

-10mm

6.

Mūro siūlių plotis (horizontalių ir vertikalių)

±2mm

7.

Pločio nuokrypiai tarp angų

15mm

8.

Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių

10mm

9.

Mūro storio nuokrypis nuo projektinio

±15mm

10.

Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės

20mm

11.

Ventiliacijos kanalų matmenų nuokrypiai

5mm

Mūro darbų priėmimas Mūro darbus turi priimti techninės priežiūros Inžinierius prieš
uždengiant išmūrytą sieną tinku, akmens vata ar kitomis medžiagomis. Mūro darbų priėmimas turi
būti vykdomas vadovaujantis šia technine specifikacija. Visus nustatytus trūkumus Rangovas turi
ištaisyti savo sąskaita.
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS 9
BETONAVIMO DARBAI.
1.1. Bendroji dalis
Šis skyrius apima nurodymus dėl betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų įrengimo požeminei
daliai:
g/b monolitinių pamatinių sijų ir monolitinių grindų plokščių.
Visų konstrukcijų įrengimas turi būti atliekamas pagal brėžiniuose pateiktus sprendimus ir
techninių specifikacijų reikalavimus.
Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus ir
techninių specifikacijų reikalavimus. Turi būti naudojamas tiktai šviežias betonas. Pradėjęs stingti
betonas ar skiedinys negali būti naudojami. Betonas konstrukcijose turi būti suklotas ir sutankintas
taip, kad atitiktų visus techninėse specifikacijose išdėstytus reikalavimus.
Bet kuriam pastato elementui betonuoti turi būti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena
išbetonuota konstrukcija atitiktų jai keliamus kokybės reikalavimus, tokius kaip matmenų tikslumas
ir betono paviršiaus kokybė.
Visi surenkami gelžbetoniniai gaminiai turi būti gamykliniai, atitinkantys konstrukcinius
reikalavimus, nurodytos betono klasės, su reikalingomis papildomomis įdėtinėmis detalėmis.
Montavimo darbai turi būti vykdomi pagal techninių specifikacijų reikalavimus ir licenziją
turinčios ir darbus vykdančios firmos sudarytas ir patvirtintas darbų vykdymo taisykles.
1.2 Medžiagos betono mišinio gamybai
Bendroji dalis
Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti
visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros
apsaugą nuo korozijos).
Portlandcementas
Betonui gaminti kaip rišamoji medžiaga vartojamas portlandcementas CEMI pagal LST EN
197-1(h) ne žemesnės kaip 42,5 klasės - tai reiškia, kad cemento bandinio stiprumas gniuždant po
28 parų kietėjimo turi būti 42,5 MPa. Jis turi būti užtikrintos kokybės, pristatomas uždaruose
maišuose ar statinėse, apsaugančiose nuo atmosferos poveikio pervežimo metu. Kiekviena siunta
gamintojo turi būti sertifikuota - turėti kokybės dokumentą.
Jei cementas sandėliuojamas, turi būti įrengta tinkama pastogė, kad būtų apsauga nuo
atmosferos poveikio. Pasenęs ar gendantis cementas negali būti naudojamas ir turi būti pašalintas iš
statybos vietos.
Cemento tiekimas ir sandėliavimas be taros turi būti suderintas su Inžinieriumi.
Rangovas turi būti atitinkamai pasiruošęs cemento sandėliavimui be taros.
Užpildai
Turi būti naudojami užpildai atitinkantys LST L 1342:2002 reikalavimus. Užpildų
kenksmingų priemaišų leistiną kiekį, pavyzdžių bandymus, užpildų rūšiavimą žiūrėti LST L
1342:2002.
Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti:
- Vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens;
- atstumų tarp armatūros strypų minus 5 mm;
- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.
Vanduo
Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono
kietėjimą stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų
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priemaišų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų ne daugiau kaip 500 mg/l. Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir švarus upių bei ežerų
vanduo.
Prieš pradedant betono gamybą Rangovas turi pateikti Inžinieriui pilną vandens analizės
ataskaitą.
Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai
Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai
priedai turi būti aprobuoti Inžinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti Lietuvos standartų LST EN
934-2:2002, LST 2577 ir LST 1455 reikalavimus.
Gali būti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiškumą, klojumą,
leidžiantys mažinti v/c santykį, prailginantys kietėjimo laiką.
Gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojami priedai neagresyvūs armatūros atžvilgiu.
Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali būti dedami į gelžbetonį ir į betoną su
metalinėmis įdėtinėmis detalėmis.
Maksimalus chloro jonų kiekis betone neturi viršyti nurodyto lentelėje 3.1:
Chloro jonų kiekis betone lentelė 1
Pavadinimas
Chloro jonų kiekis, % nuo cemento masės
Betonas
Gelžbetonis
Įtemptai armuotas gelžbetonis

1,0
0,4
0,2

Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tik būtinais atvejais.
Atliekant betonavimo darbus žiemos metu, turi būti naudojami prieššaltiniai priedai aprobuoti
Inžinieriaus, skatinantys betono mišinio kietėjimą šaltyje. Iš jų gali būti naudojami NaCl, Na2SO4,
K2SO4, CaCl2, Ca(NO3)2.
Rekomenduojamas kietėjimą greitinančių priedų kiekis lentelė 2
Priedai, skaičiuojant %
nuo sauso cemento
masės
NaCl
Ca(NO3)2
Portlandcementas CEMI 42,5 klasės
0,35-0,55
1-2
2-3
Gali būti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panašiomis sąvybėmis, kurie aprobuoti
Inžinieriaus.
Cemento rūšis

Betono vandens / cemento
santykis

1.3. Šviežio betono mišinys
Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus.
Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti
visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros
apsaugą nuo korozijos). Sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų
cementinis pienas.
Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki, t.y.
sutankinus standartiniu būdu oro neturi būti daugiau kaip 3 %, kai užpildai stambesni negu 16mm ir
ne daugiau kaip 4 %, kai užpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai į užpildo poras
įtraukto oro.
Betono mišinio konsistencija turi būti tokia, kad jis gerai užpildytų formą, tarpus tarp
armatūros, nesisluoksniuotų ir galėtų būti tinkamai sutankintas esamomis priemonėmis.
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Nesukietėjusio betono klojumas turi būti nustatomas pagal LST ISO 4109:1995.
Monolitinio betono klojumas pagal kūgio nuoslūgį, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus
kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabaritų turi atitikti LST ISO 4109:1995
reikalavimus ir turi būti:
- masyvioms konstrukcijoms – 10-40 mm (S1 klasė).
- užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90 mm(S2 klasė).
Kai reikalingas ypač geras slankumas, kad užtikrinti tinkamą betono konsolidaciją formose ir
aplink armatūrą, klojumas turi būti didesnis (S3 klasės), tačiau bet kuriuo atveju neturi viršyti 100150 mm.
Vandens ir cemento santykis gaminant betono mišinį turi būti galimai mažesnis, kad būtų
gaunama pakankama betono stiprio klasė priklausomai nuo betono gaminių naudojimo aplinkos
sąlygų kategorijos (LST 1330:2000).
1.4 Armavimo darbai
Armatūrinis plienas
Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST 1552:1998
Armatūra gelžbetoninių konstrukcijų armavimui
Armatūra,
Normatyvinis atsparumas
klasė
tempimui
Rsn (sąlyginė takumo riba s0,2 )
Pagrindiniai strypai S 400
390 MPa
(AIII (Ø10-40))
Pagrindiniai, papildomi strypai ir 390 MPa
apkabos S 400(AIII (Ø6-8))
Papildomi strypai ir apkabos S
235 MPa
240 (AI)
Vielinė armatūra S500 (Vr 1)
395 MPa

: lentelė 8
Skaičiuojamasis atsparumas
tempimui
RS =365 MPa
RSW =290 MPa
RS =355 MPa
RSW =260 MPa
RS =225 MPa
RSW =175 MPa
RS =360 MPa
RSW =260 MPa

Rangovas turi pateikti Inžinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymų sertifikatą,
patvirtinantį plieno atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams.
Alternatyviai gali būti naudojamas kokių nors kitų standartų plienas (pvz., LST LENV
10080:1998, LST 1552:1998 DIN), kurio fizinės ir mechaninės savybės ne blogesnės negu
nurodytos aukščiau. Kitokio armatūrinio plieno panaudojimui Rangovas turi iš anksto gauti
Inžinieriaus sutikimą.
Armavimo darbų vykdymas
Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų
sudėjimo į betonuojamos konstrukcijos klojinius.
Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu
nurodyta, neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus
turi būti naudojami šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros
ruošinių matmenis.
Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami
mediniai tarpikliai ir stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais.
Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo
technologinę seką. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai
pastatytas į projektinę padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti
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atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. Jie turi būti aprobuoti
Inžinieriaus.
Vartojant sunkųjį betoną, plokštėse ir iki 100 mm storio sienelėse apsauginio sluoksnio storis
turi būti ne mažesnis kaip 10 mm, iki 150 mm storio - ne mažesnis kaip 15 mm; sijose, ilginiuose,
kolonose, kai darbo armatūra 20-32 mm skersmens, - ne mažesnis kaip 25 mm, kai skerspjūvis
didesnis, - ne mažesnis kaip 30 mm.
Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros
strypų turi būti ne mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi
būti ir tarp armatūros strypų eilių, kai armuojama dviem eilėmis.
Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba
plastmasiniais padėklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų
eilių, - įspaudžiant plienines armatūros atraižas. Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į
vietą suvirinami elektrolankiniu būdu arba išimtiniais atvejais surišami minkšta iškaitinta viela,
suderinus su Inžinieriumi
Armatūros suklojimas kontroliuojamas Inžinieriaus.
Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengiamų darbų aktas.
Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai :
Parametras
Leistini
nuokrypiai,
mm
1. Atstumai tarp atskirų darbo armatūros
strypų:
sijų
plokščių ir pamatų sienų
2. Atstumai tarp atskirų armatūros eilių
plokštėse ir sijose iki 1 m storio
3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo projektinio:
a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm
ir konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai
išmatavimai, mm:
iki 100
nuo 101 iki 200
b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16
mm iki 20 mm imtinai ir konstrukcijos
skersinio pjūvio linijiniai išmatavimai mm:
iki 100
nuo 101 iki 200
virš 300
c) kai apsauginio sluoksnio storis virš 20
mm
ir konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai
išmatavimai mm:
iki 100
nuo 101 iki 200

Kontrolė

Techninė apžiūra visų elementų,
atliktų darbų registravimas
Rangovo darbų žurnale

±10
±20
±10

Techninė apžiūra visų elementų,
atliktų darbų registravimas
Rangovo darbų žurnale

Techninė apžiūra visų elementų,
atliktų darbų registravimas
Rangovo darbų žurnale
+4
+5
Techninė apžiūra visų elementų,
atliktų darbų registravimas
Rangovo darbų žurnale
+4, -3
+8, -3
+15, -5

+4, -5
+8, -5
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nuo 201 iki 300
virš 300

+10, -5
+15, -5

Betono mišinio transportavimas ir pristatymas
Transportuojant ir iškraunant betono mišinį, turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų
medžiagų praradimo ar užterštumo.
Į statybos aikštelę betono mišinys turi būti pristatomas su visa gamintojo informacija
(važtaraščiu) apie prekinį betono mišinį.
Prekinio betono važtaraštyje turi būti:

gamintojo pavadinimas ir adresas;

važtaraščio eilės numeris;

betono sumaišymo data ir laikas;

savivartės mašinos numeris;

vartotojo pavadinimas;

statybos aikštelės pavadinimas ir adresas;

kiti apibūdinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, užsakymo numeris;

betono kiekis kubiniame metre (t.y. toks kiekis, kuris sutankintas pagal LST ISO 2736
reikalavimus užima 1 m3 tūrį);

betono stiprumo klasė;

klojumo markė;

cemento pavadinimas ir stiprio klasė

priedų ir mikroužpildų (jei jie yra) pavadinimas.
a. Betonavimo darbų vykdymas
Bendroji dalis
Pristatant betono mišinį į statybos vietą ir betonavimo metu neturi pakisti betono mišinio
savybės. Betono mišiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiškumo ir projektinio
slankumo.
Monolitinių konstrukcijų betonavimas
Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos
plote. Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant
ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti.
Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės
dalies ilgio. Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi
būti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatūra - 120 mm.
Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ankščiau suklotas
betonas įgyja ne mažesnį kaip 1,5 MPa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti
plūkimu, vibravimu ir vakumavimu.
Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra
Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės
režimą. Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai drėkinamas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių,
o žiemą - nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima.
Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatūra aukštesnė kaip 150 C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą
naktį, vėliau - ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik
po 5-10 h. Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 30 C ir žemesnė, betono galima nelaistyti.
Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties.
Klojinių nuėmimui Rangovas turi gauti Inžinieriaus leidimą.
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Išbetonuotų gelžbetoninių ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti
leistinųjų.
Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai: lentelė 10
Nuokrypio pavadinimas
Leistinieji nuokrypiai,
mm
Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo projektinio
polinkio per visą aukštį:
- pamatų
±20
- vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline
±5
liniuote, išskyrus atraminius paviršius
Elementų ilgio
±20
Elementų skerspjūvio matmenų
+6, -3
Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių
-5
Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje
3
Betono darbų vykdymas kai oro temperatūra virš +250 C
Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš 250 C ir santykinė oro drėgmė mažiau 50 %
turi būti naudojami greitai kietėjantys Inžinieriaus aprobuoti portlandcementai, kurių markė turi būti
ne mažiau kaip 1,5 karto didesnė negu projektinė betono markė.
Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis yra virš 3
neturi viršyti 30-350 C.
Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono
vibravimas ne vėliau kaip 0,5-1 h po sudėjimo pabaigos.
Šviežiai sudėto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono sudėjimo ir vykdyti iki tol, kol
betonas nepasieks 70 % projektinio stiprumo.
Šviežiai sudėtas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo.
Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesnė priežiūra vykdoma užtikrinant betono paviršiaus
drėgnumą, periodiškai purškiant vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių laistymas vandeniu
neleistinas.
Tam, kad pagreitinti betono kietėjimą išnaudojant saulės radiaciją reikia uždengti betoną
permatomomis, bet drėgmei nepralaidžiomis medžiagomis.
Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus jį, šilumą
izoliuojančiomis medžiagomis.
Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti:
- betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po pagaminimo);
- vandens, betono mišinio, oro temperatūrą;
- betono stiprumą, nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui.
Siūlės
Tiek kiek įmanoma betonas turi būti klojamas nuo plėtimosi (deformacinės) siūlės iki
plėtimosi siūlės, kad sumažinti konstrukcinių siūlių skaičių. Konstrukcinės siūlės turi būti tik
horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje, jeigu kitaip nenumatyta.
Kai betonavimas sustojęs vertikalioje ar nuožulnioje plokštumoje, turi būti įrengtos
atitinkamos laikančios lentos ir priemonės, leidžiančios, kad armatūra nepertraukiamai tęstųsi per
sudūrimą, neišlinktų ar kitaip nenukryptų. Jungiant plokštes ir sienas, ant lentų viršaus, kad būtų
lengviau nuimti, šiek tiek nuožulniai prikalama 50x2,5 mm siaura juostelė, kad suformuotumėm
iškilų sujungimą, besitęsiantį per visą siūlės ilgį. Betono mišinys, ištryškęs per sandūrą, tuoj pat
nukapojamas jam sustingus.
Jei betonavimas sustojęs horizontalioje plokštumoje, paviršius turi būti stipriai pašiurkštintas,
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stropiai nuvalytas tuoj pat, kai betonas sustingsta.
Visose horizontaliose sienų siūlėse išorinėje pusėje šiek tiek nuožulniai, kaip aukščiau
aprašyta, prikalama prie klojinio per visą betonavimo ilgį 50x2,5 mm juostelė, iškišant 25 mm
aukščiau ir žemiau betono viršaus. Juostelė nuimama prieš liejant betoną sekančiame aukštyje.
Kai darbai tęsiami, sudūrimas turi būti gerai pašiurkštintas, nuvalytas ir sudrėkintas, kaip
aprašyta aukščiau.
Užtaisant sėdimo, deformacines ir konstruktyvines siūles reikia naudoti portlandcementą ne
žemesnės markės kaip 42,5 klasės. Užtaisant siūles su atsivėrimu mažiau kaip 0,5 mm naudoti
plastifikuotus cementus.
1.6.Sukietėjusio betono savybės
Bendrieji nurodymai
Sukietėjusio betono kontroliuojamos savybės yra šios: stipris gniuždant, dilumas, vandens
nepralaidumas, betono atsparumas šalčiui.
Stipris gniuždant
Betono stipris gniuždant turi atitikti reikšmes nurodytas lentelėje.
Betono stiprio gniuždant klasės
lentelė 11
Stipris gniuždant pagal LST 1330:2000
Betono stiprio
Bandant cilindrus
Bandant kubus
gniuždant klasės
150/300mm;
(150×150×150)mm; fckk
fckc (N/mm²)
(N/mm2)
C6/7,5
6
7,5
C12/15
12
15
C16/20
16
20
C20/25
20
25
C25/30
25
30
C30/37
30
37
Betono stipris gniuždant turi būti nustatomas pagal LST ISO 4012:1995.
Dilumas
Grindų plokštės paviršiaus dilumas turi būti ne daugiau kaip 0,2 g/cm³.
Dilumas turi būti nustatomas pagal LST 1428.15:1997.
Vandens nepralaidumas
Betonas pagal vandens nepralaidumą skirstomas į klases W2, W4, W6, W8..
Atsparumas šalčiui
Betonas pagal atsparumą šalčiui klasifikuojamas pagal LST 1330:2000 ir turi būti ne
mažesnis kaip nurodyta skyriuje “Betono darbai“ kiekvienai betono ir gelžbetonio konstrukcijai.
Atsparumas šalčiui turi būti nustatomas pagal LST 1428.9, LST 1428.17, LST 1428.19.
1.7.Kokybė ir kontrolė
Bendrieji nurodymai
Betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LST 1330:2000 11.2 ir 11.3 punktus.
Kokybės kontrolė susideda iš gamybos kontrolės ir atitikties kontrolės.
Priemonės, kurių reikia imtis nustačius, kad konstrukcijos kokybė yra nepatenkinama
Jeigu, remiantis atitikties kontrolės reikalavimais arba darbų atlikimo bei baigtos
konstrukcijos apžiūros metu nustatyta, kad konstrukcijos kokybė yra nepatenkinama, tuomet
reikalingas specialus konstrukcijos tinkamumo nešališkas tyrimas.
Inžinieriui pareikalavus Rangovas savo sąskaita privalo tokius tyrimus užsakyti.
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Paprastai, kad nustatyti konstrukcijos saugumą, užtenka atlikti konstrukcijos skaičiavimus.
Kitais atvejais, pirmiausiai reikia atlikti tyrimą neardomais metodais ir, remiantis esamais
kokybės kontrolės rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybė blogesnė negu
reikalaujama pagal technines specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkrečios betono
savybės turi būti nustatytos testuojant baigtoje konstrukcijoje išgręžtus mėginius.
Armatūros defektai, pvz. žemesnė nei reikalaujama standartų kokybė, nepakankamas
armatūros kiekis, netinkamas jos išdėstymas, sujungimai ar surišimai, - turi būti tiriami paskirčiai
atitinkančiu metodu. Išmatavimų nukrypimai baigtose konstrukcijose turi būti tiriami pagal poreikį.
Remiantis gautais rezultatais, turi būti nustatoma, kokių imtis priemonių, kad pasiekti
konstrukcijos atitikimą reikalavimams.
Visi kokybės kontrolės bandymai, atliekami nestandartinės kokybės konstrukcijoms, bei testai
laikančioms konstrukcijoms turi būti atlikti patvirtintoje bandymų laboratorijoje ar jos organizuoti.
Konstrukcijų negalima remontuoti, kol Inžinierius nepatvirtino remonto plano.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS 10
STOGO DANGOS KEITIMAS, PERDANGOS ŠILTINIMAS
Prieš pradedant darbus nuo stogo nukeliamos visos nereikalingos antenos ir laidai. Nuo šlako
sluoksnio esančio ant denginio (perdangos) plokštės pašalinamos statybinės atliekos ir šiukšlės.
Pastato denginys (perdanga) šiltinamas minkšta mineraline vata. Jos storis turi sudaryti 170 mm.
Ant jos dedama priešvėjine mineralinė vata, kurios storis 30 mm. Mineralinės vatos degumo klasė
ne mažesnė nei B-s1,d0. Išvalius pastogę, tarp seno šlako sluoksnio ir naujai dedamos mineralinės
vatos klojama garo izoliacija. Priėjimui prie stogo išlipimo liukų, ventiliacijos kanalų (kaminų),
nuotekų alsuoklių nuo užlipimo liuko įrengiamas vaikščiojimo takas 1.2 m pločio iš medinių lentų.
Objekte numatoma keisti seną dangą į beasbestinio šiferio stogo dangą. Nuėmus seno stogo dangą
atidžiai apžiūrima esama medinė stogo konstrukcija. Kur reikia yra keičiamos puvinio paveiktos
gegnės, kur reikia sutvirtinama papildomai. Stogo pakalimai įrengiami iš fibrocementinės plokštės.
Nuvalyta ir sutvarkyta šlaitinio stogo konstrukcija dažoma antiseptikais ir priešgaisriniais dažais.
Ant esamų gegnių klojama difuzinė plėvelė ir pritvirtinama išilginiais mediniais tašeliais. Kalami
nauji mediniai grebėstai iš lentų. Montuojama nauja beasbestinio šiferio danga su visais jai
priklausančiomis detalėmis. Sumontuojama nauja lietaus nuvedimo sistema iš latakų ir
lietvamzdžių. Įrengiami sniego gaudytuvai, virš pastato stogo iš pastogės iškeliami nuotekų
alsuokliai. Suremontuoti ir išvalyti ventiliacijos kaminėliai ir kaminai pilnai apskardinami stogo
spalvos skarda. Senas trikampiai langai palėpėje keičiami naujais su apsauginėmis grotelėmis.
Įrengiami nauji apšiltinti užlipimo liukai į pastogę. Renovuojamas pastato stogas privalo atitikti
priešgaisrinius galiojančius reikalavimus.
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos.


Langai ir durys turi būti gaminami pagal LST EN 14351-1:2006+A2:2016 standarto, STR 2.04.01:2018
„Pastatų atitvaros sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys “ ir darbo brėžinių, patvirtintų nustatyta
tvarka, reikalavimus.



Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. PAGD Įsakymas Nr. 1-338. 2010-12-07.



STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir
paskelbimas“



STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
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PASTABA: nustojus galioti nurodytiems dokumentams automatiškai galioja juos keičiantis.
Bendrieji nurodymai
Stogo perdangos apšiltinimo darbai vykdomi laikantis projekte nurodytų techninių sprendimų,
brėžinių, bet kokie projekto sprendimų keitimai galimi tik suderinus su projekto autoriumi ir
statytojo atstovu.
Rangovas darbus vykdo atsižvelgdamas į esamos dangos ir stogo elementų realią būklę.
Darbai vykdomi tik sausu oru ir prisilaikant naudojamų medžiagų firmos gamintojos
reikalavimų darbo režimui. Darbai vykdomi vadovaujantis stogų įrengimo taisyklėmis ir medžiagų
gamintojų paruoštomis instrukcijomis.
Po darbų užbaigimo, stogas su visais jo elementais turi būti tinkamas ilgalaikei eksploatacijai.
Dangos ir latakų nuolydžiai turi atitikti techninius reikalavimus.
Reikalavimai ir nurodymai darbams ir medžiagoms
Paruošiamieji darbai
Pašalinamos nuo stogo visos šiukšlės, demontuojami nereikalingi įrengimai, sena danga.
Demontuojamos privedimų prie vertikalių dalių, vėdinimo kanalų, (kaminų) uždengimai.. Vykdant
darbus, atmosferos krituliai neturi patekti į pastatą ir į stogo konstrukciją.
Papildomos šilumos izoliacijos sluoksnio klojimo darbai
Stogo konstrukcijos, stogo denginio (perdangos) šiltinimo šilumos perdavimo koeficientas po
rekonstrukcijos (įrengus papildomą apšiltinimo sluoksnį) turi tenkinti STR 2.05.04:2005
reikalavimus taikomus gyvenamiesiems pastatams.
Vėdinimo kanalų, liukų ir kitų elementų remontas ir skardinimas
Išmontuojami seni skardinimai, uždengimai. Nutrupėjusios kaminų vietos remontuojamos
mūru ir cementiniu skiediniu, atstatoma buvusi forma. Visi kaminai pilnai apskardinami stogo
spalvos skarda.
Alsuokliai esantys palėpėje išvedami virš pastato stogo dangos.
Reikalavimai apskardinimui
 Apskardinimo metalo elementai turi būti padengti antikorozine danga, tvirtinimo detalės
atsparios korozijai,
 Skardiniams naudoti cinkuotą skardą arba dengtą poliesteriu,
 Visos naudojamos medžiagos turi būti tinkamos ir skirtos stogų remontui ir turėti tai
patvirtinančius duomenis.
Kiti reikalavimai
 Šiems darbams galioja ir bendros techninės specifikacijos.
 Darbai vykdomi ne žemesnėje temperatūroje, negu nustatyta medžiagų, kurios naudojamos
šioje statyboje gamintojų instrukcijose
 Stogo konstrukcijos turi atitikti Froof(t1) klasės reikalavimus.
PASTABA: Statybos darbų techninės priežiūros atstovas kviečiamas iš anksto, numatant atskirų
darbų etapo pabaigą kiekvienoje stogo dalyje ar visam stogui.
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Techninė dokumentacija
 Stogo plano schema su renovuojamų elementų išdėstymu.
 Principinės detalės.
 Techninės specifikacijos.
 Rangovo paruošta darbo dokumentacija detalėms pagal rangovo siūlomas medžiagas.
(rangovas, laimėjęs konkursą, pasiruošia darbo brėžinius pagal naudojamą hidroizoliacinę
medžiagą ir juos prieš darbų pradžią suderina su statytoju arba jo įgaliotu atstovu).

Garantijos
 Stogo renovacijos darbai turi būti pilnai atlikti ir turi atitikti stogo eksploatacijos
reikalavimus.
Normatyviniai standartai kurių kopijos pateikiamos pasiūlyme
Medžiagų kokybės sertifikatai su bandymų protokolais.
Pastato denginio (perdangos) šiltinamas

Mineralinė vata su vėjo izoliacija 30 mm
Minkšta mineraline vata 150 mm
Vandens garus ir orą izoliuojantis sluoksnis
Esama G/b perdangos plokštė
Vandens garus ir orą izoliuojantis sluoksnis
Juoda polietileno plėvelė, plotis 6m, storis 200 naudojama , kaip vandens garus ir orą izoliuojantis
sluoksnis. Gaminama iš antrinės žaliavos, perdirbant polietileno atliekas.
Charakteristikos:
Spalva-Juoda
Plotis -6 m
Storis-0.2 mm (200 mikronų)
Ilgis rulone 60 m
UV-ne
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Minkšta mineralinė vata
Stogo perdangai šiltinti naudojamas nedegios, akmens vatos plokštės skirtos visų tipų pastatų
atitvarų, pavyzdžiui sienų, stogų, palėpių, grindų ir kitų konstrukcijų, kur jos yra neveikiamos
apkrovų, šilumos ir garso izoliacijai bei apsaugai nuo ugnies. Šių plokščių šilumos laidumas yra
labai nedidelis, todėl jos plačiai naudojamos įprastų ir ypač energiškai efektyvių pastatų šiltinimui.
Jas lengva pjaustyti ir montuoti įvairiose vietose. Laikui bėgant izoliacija nesukrenta, nesusitraukia
ir nepraranda izoliacinių savybių.
Jos esminės charakteristikos:
SAVYBĖ
VERTĖ
PAGAL
REAKCIJA Į UGNĮ
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases
A1
EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)
NENUTRŪKSTAMAS DEGIMAS ĮKAITUS
Nenutrūkstamas degimas įkaitus
NPD
EN 13162:2012 + A1:2015
ŠILUMINĖ VARŽA
Šiluminė varža
EN 13162:2012 + A1:2015
0,034
Šilumos laidumas λD
W/mK
EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13162 )
Storio leistina nuokrypa, T
T4
EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823)
TIESIOGINIS ORE SKLINDANČIO GARSO IZOLIACIJOS INDEKSAS
Orinis varžumas AFR
NPD
EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053)
VANDENS PRALAIDUMAS
Trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp
≤ 1 kg/m²
EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)
Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies
panardinus WL(P), Wlp
≤ 3 kg/m²
EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)
VANDENS GARŲ PRALAIDUMAS
Vandens garu varza Z
NPD
EN 13162:2012+A1:2015
1 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)
Vandens garų difuzijos varža MU, µ
AKUSTINĖS SUGERTIES INDEKSAS
Garso sugertis
NPD
EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354)
TRIUKŠMO POVEIKIO PERDAVIMO INDEKSAS (GRINDIMS)
Dinaminis standumas SD
NPD
EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1)
GNIUŽDYMO STIPRIS
Gniuždymo įtempis esant 10% deformacijai
CS(10), σ10
NPD
EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Stipris gniuždant CS(Y), σm
NPD
EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Sutelktoji apkrova PL(5)
NPD
EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)
STIPRIS TEMPIANT/LENKIANT
Statmenas paviršiui stipris tempiant TR, σmt NPD
EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)
PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ IŠSISKYRIMAS Į VIDAUS APLINKĄ
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas
NPD
EN 13162:2012 + A1:2015

Mineralinė vata su vėjo izoliacija:
Jos esminės charakteristikos:
SAVYBĖ

VERTĖ

PAGAL

A1

EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)

REAKCIJA Į UGNĮ
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases
NENUTRŪKSTAMAS DEGIMAS ĮKAITUS
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Nenutrūkstamas degimas įkaitus

NPD

EN 13162:2012 + A1:2015

ŠILUMINĖ VARŽA
Šiluminė varža

EN 13162:2012 + A1:2015

Šilumos laidumas λD

0,033
W/mK

EN 13162:2012 + A1:2015

Storio leistina nuokrypa, T

T5

EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823)

TIESIOGINIS ORE SKLINDANČIO GARSO IZOLIACIJOS INDEKSAS
Orinis varžumas AFR

NPD

EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053)

Trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp

≤ 1 kg/m²

EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)

Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies
panardinus WL(P), Wlp

≤ 3 kg/m²

EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)

NPD

EN 13162:2012+A1:2015

VANDENS PRALAIDUMAS

VANDENS GARŲ PRALAIDUMAS
Vandens garu varza Z
Vandens garų difuzijos varža MU, µ

1

EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)

AKUSTINĖS SUGERTIES INDEKSAS
Garso sugertis

NPD

EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354)

TRIUKŠMO POVEIKIO PERDAVIMO INDEKSAS (GRINDIMS)
Dinaminis standumas SD

NPD

EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1)

Gniuždymo įtempis esant 10% deformacijai
CS(10), σ10

NPD

EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)

Stipris gniuždant CS(Y), σm

NPD

EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)

Sutelktoji apkrova PL(5)

NPD

EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)

STIPRIS TEMPIANT/LENKIANT
Statmenas paviršiui stipris tempiant TR,
σmt

NPD

EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)

GNIUŽDYMO STIPRIS

PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ IŠSISKYRIMAS Į VIDAUS APLINKĄ
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas

NPD

EN 13162:2012 + A1:2015
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS 11
LAUKO DURŲ PAKEITIMO DARBAI
Bendroji dalis:
Techninė specifikacija „Lauko durų pakeitimas naujomis“ naudojama šiuo pastatų atitvarų
atnaujinimo (modernizavimo) atveju:

Keičiant esamas įėjimo duris naujomis;
Langai ir durys turi būti gaminami pagal LST EN 14351-1:2006+A2:2016 standarto, STR
2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys “ ir darbo brėžinių,
patvirtintų nustatyta tvarka, reikalavimus;
Langų ir durų šilumos perdavimo koeficientas atitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.
1.1. Išorės medinės durys. Bendroji dalis.
1.1.1. Durys su šilumos izoliacija, šilumos perdavimo koef. 1,5 W/m2 K;
1.1.2. Lauko durys turi atitikti šias charakteristikas:

Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt. Bandymo metodas
Mechaninis patvarumas, klasė

Atsparumas kartotiniam
varstimui, ciklai / klasė

LST EN 947
LST EN 948
LST EN 949
LST EN 950
LST EN 1191:2001

Bandymų
rezultatai
4

200 000 / 6

Šilumos perdavimo koeficientas,
W/(m2*K)
Oro skverbtis, klasė

LST EN ISO 12567-1

1,5

LST EN 12207

3

Oro garso izoliacijos rodiklis, dB

LST EN ISO 717-1:1999 42

Nepralaidumas vandeniui, klasė

LST EN 12208

5A

Atsparumas vėjo apkrovai, klasė

LST EN 12210,
12210/AC

C4

1.2. Išorės medinės durys su stiklu. Bendroji dalis.
1.2.1. Žiūrėti TS-12 – 1.1;
1.2.2. Durys su šilumos izoliacija, šilumos perdavimo koef. 1,5 W/m2 K;
1.2.3. 2 vnt durys su lenkiama rankena, rakinama spyna, su pritraukėju.
1.2.4. Naudojamas viengubas 8 mm grūdintas stiklas, atsparus dūžiams;
1.2.5. Stiklas turi būti skaidrus be jokių atspalvių, visiškai lygus, neturi būti oro pūslių ir kitų
defektų;
1.2.6. Stiklo lakštų matmenys turi tiksliai atitikti angų matmenis;
1.2.7. Stiklinimo piešinį derinti su gamintoju;
1.2.8. Įstiklinus, stiklo išpjovos rėminamos metaline juostele (durų spalvos).
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1.3. Durų sandarinimo tarpinės ir pritraukėjai.
1.3.1. Įėjimo į pastatą durys privalo turėti sandarinimo tarpines ir pritraukėjus;
1.3.2. Naudojami viršutiniai alkūniniai pritraukėjai su uždelsto uždarymo sistema;
1.3.3. Įrengiami uždarymo sekos reguliatoriai.
1.3.4. Visos sandarinimo tarpines gaminamos iš EPDM (etilpropildimonomer) gumos,
prisilaikant DIN 7863, TV 110, NFP 85-301 standartu. Klijuojant tarpusavyje sandarinimo
tarpines, turi būti naudojami ciano akriliniai klijai.
1.4. Išorės durų montavimas.
1.4.1. Durys turi būti tiekiamos su vyriais varčioje, spyna ir pilnai paruoštos montavimui. Vyriai –
reguliuojami - cilindriniai, dviejų dalių, chromuoti.
1.4.2. Numatomos durys turi tiksliai atitikti staktą ir sandarinimo tarpinę, užtikrinamas
sandarumas jų uždarymu.
1.4.3 Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetinti sandarinimo putomis. Lauko
durų ir langų varstomos dalys turi turėti elastingas hermetinimo tarpines.
1.4.4 Tarpai tarp išorės durų, langų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip 1 mm.
1.4.5 Tarpai tarp vidaus durų varčios ir grindų dangos, kai nėra slenksčio, turi būti 5 mm.
1.4.6 Leistinos langų ir durų įrengimo nuokrypos.
Nuokrypos pavadinimas
Durų ir vartų blokų nuokrypa nuo vertikalės
Apvadų nukrypimas nuo vertikalės
Gaminių
persikreipimas (kreivumas) bet
kryptimi
Palangių nukrypimas nuo horizontalės
Apvadų pločio nuokrypa nuo projekto
Horizontalių elementų
nesutapimas languose
duryse

Leistina nuokrypa,
mm

kuria

3
3
2

ir

3
3
1

1.4.7 Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių, nenuobliuotų paviršių,
plyšių arba įskilimų.
1.4.8 Durys turi būti priduodami nuvalyti, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta.
1.4.9 Pristatyti gaminiai pastato viduje išdėliojami tokia tvarka, kuria jie bus montuojami ir taip,
kad jie nebūtų apgadinti ir matytųsi gaminio etiketė, kurioje nurodomas gaminio identifikavimo
kodas (ženklinimas) ir numatyta montavimo vieta. Saugokite, kad ant gaminių nesikauptų drėgmė.
1.4.10 Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu.
1.4.11 Durų blokai turi būti pastatomi į angos vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios
plokštumos griežtai sutaptų su vertikale ir horizontale.
1.4.12 Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje
padėtyje. Gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti.
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS 12
MEDINĖS KONSTRUKCIJOS
Reikalavimai medienai
Medinėms konstrukcijoms turi būti naudojama spygliuočių mediena. Naudojama mediena turi
būti ne drėgnesnė kaip 20. Medienos stiprumas lenkimui, gniuždymui ir glemžimui išilgai pluošto
stačiakampiams elementams turi būti ne mažiau kaip 13 MPa.
Grebėstavimui, paklotams, apkalimams ir pan., kurių pažeidimas nesuardo laikančių
konstrukcijų vientisumo, gali būti naudojama B rūšies mediena.
Mediena į statybos aikštelę patiekiama stačiakampių tašų ir lentų pavidalu. Ji turi būti
brandaus augimo, tinkamai išlaikyta, tiesiai supjaustyta, stačiakampėmis briaunomis, be puvinių ir
puvimo užuomazgų, nepakeitusi spalvos (nepatamsėjusi).
Plyšiai, persimetimai, šakos, minkšti ploteliai ir kiti defektai leistini, jeigu neviršija lentelėje
nurodytų apribojimų.

Leistini medienos konstrukcijų defektai
Defektas
Šakos

Plyšiai ne elementų sujungimo
zonoje
Plyšiai elementų sujungimo
zonose (sujungimo
plokštumose)
Sluoksnių kreivumas

Puvinys, pažeista mediena

Medienos rūšis
A
B
Leidžiamos sveikos šakos jeigu jų
Leidžiamos visokios
matmenų suma 0,2 m ilgyje neviršija šakos, išskyrus
1/3 elemento minimalaus pločio.
sutrūnijusias, didesnes
Gniuždomiems elementams
kaip 50 mm - iki 2 vnt 1
leidžiama 1 sutrūnijusi šaka ne
m ilgio
didesnė kaip 20 mm skersmens 1 m
elemento ilgio.
Leidžiami ne daugiau kaip 1/3
Neribojami
atitinkamai elemento ilgio ir storio.
Neleidžiami

Leidžiamas iki 7 cm 1 m elemento
ilgio

Leidžiamas iki 15 cm 1
m elemento ilgio

Neleidžiami

Neleidžiami

Pjautos medienos ir medienos ruošinių kokybė turi būti kontroliuojama atrenkant
pavyzdžius iš patiekiamos partijos. Pavyzdžių kiekis turi būti 3% partijos, bet ne mažiau 10 vienetų.
Kontrolė atliekama matuojant ir apžiūrint pavyzdžius.
Medienos sandėliavimas
Atvežta į statybvietę pjauta mediena turi būti supjaustoma į reikiamo ilgio ruošinius ir
sandėliuojama pašiūrėje arba uždarame sandėlyje apsaugant ją nuo atmosferinių kritulių ir
tiesioginių saulės spindulių.
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Pjauta mediena sandėliuojant turi būti sukraunama į taisyklingos formos rietuves: šoniniai ir
galiniai jų paviršiai turi būti griežtai vertikalūs. Rietuvių aukštis iki 2,5 m. Rietuvės kraunamos iš
vienodo skerspjūvio elementų su tarpinėmis ne mažesnio kaip 25 mm aukščio. Tarpinės turi būti
dedamos griežtai viena virš kitos. Kraštinės tarpinės turi būti lygiai sulig rietuvės galais. Kad
mediena rietuvėse nesideformuotų, tarpinės išdėstomos reikiamais atstumais. Kad mediena gerai
vėdintųsi rietuvės turi būti pakeltos nuo žemės ar sandėlio grindų ne mažiau 0,5 m.
Medinių konstrukcijų įrengimas
Medinės konstrukcijos turi būti iš karto įrengiamos projektinėje padėtyje.
Jų lietimosi su mūru, betonu vietos turi būti izoliuotos apvyniojant konstrukcijas 2 sl.
Ritininės bituminės medžiagos arba analogiškos medžiagos.
Montuojant medinius elementus (grebėstus, paklotą) atraminiai paviršiai turi būti išlyginti,
kur reikia padedant padėklus arba kitu būdu, kaip yra nurodyta. Atraminiuose paviršiuose turi būti
užneštos ašinės linijos. Turi būti apsirūpinta visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo detalėmis,
laikinais tvirtinimo ir fiksavimo elementais.
Laikančių konstrukcijų matmenų nukrypimai nuo projektinių, jeigu kitaip nenurodyta, neturi
viršyti šių dydžių:
- konstrukcijų ilgis
± 20 mm
- konstrukcijų ir atramų aukštis
± 10 mm
- tarp konstrukcijų ašių
± 10 mm
- konstrukcijų nuo vertikalės
0,2 konstrukcijų aukščio
- gniuždomų elementų nuo projektinės padėties 1/300 elemento ilgio
Medienos apsauga
Visa mediena išskyrus naudojamą vidaus apdailai, turi būti apdorota metodais aprašytais žemiau.
Naudojami metodai:
a) paviršinis padengimas tepant ar purškiant;
b) paviršiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karštose-šaltose voniose);
c) paviršių dažymas.
Mediena turi būti apdorota kompleksiniu preparatu, apsaugančiu nuo biologinių ir atmosferos
poveikių.
Medienos apsauginių padengimų medžiagos nurodytos žemiau pridedamoje lentelėje.
Apsauginių padengimų tipai, kurie turi būti naudojami, bus numatyti ir apspręsti pagal vietą, kur
galiausiai mediena atsidurs, pagal medienos artumą maisto produktams, jos numatomą apdailą,
apsauginius reikalavimus medienai. Mišiniai, kurie gaminami vietoje, turi būti ruošiami griežtai
laikantis instrukcijų. Patentuoti mišiniai neturi būti skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo
instrukcijas.
Antiseptikai ir antipirenai naudojami susiderinus su projekto autoriais ir techninės priežiūros
inžinieriumi.
Antiseptikai ir antipirenai medienos apdorojimui

Apdorojimo metodai
1. Paviršinis padengimas
(tepimas ar purškimas)

Konservanto tipas ir sudėtis

Sunaudojimas

Apsauginės savybės

Trichloretilfosfatas 40%
60%

600 g/m3

Biologinės
Antipireninės
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Trichloretilfosfatas 50-70%
Petrolatumas 30-50%

40-60 kg/m3

Natrio fluorido 3-5% tirpalas

20 g/m3

apsauga nuo
drėgmės
biologinės,
antipireninės
Antiseptinės

Asepas-2
2. Dažymas

Dažymas pentaftalinėmis
emalėmis
arba lakais

Antiseptinės
Dangos storis
90-120 mkm
70-90 mkm

Apsauga nuo
drėgmės, biologinės

Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio,
kuris tepant įsigeria į paviršių.
Į apsauginius mišinius naudojamus tepimui ar purškimui turi būti pridėta pigmento, kur tai
netrukdo apdailai, kad būtų galima atskirti padengtus paviršius.
Tarp pirmo ir antro padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po pirmo padengimo
paviršius būtų sausas. Medienos paviršius apdorojant negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, su
sniegu ar neseniai sušlapęs nuo lietaus.
Jeigu mediena patiekiama į statybos aikštelę apdorota apsauginėmis medžiagomis, ji privalo
turėti sertifikatą, patvirtinantį šį apdorojimą. Sertifikate turi būti nurodyta organizacija (firma)
atlikusi apdorojimą, apsauginės medžiagos rūšis, apdorojimo metodas, apsauginio mišinio
sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1 m3 medienos) ir jo įsiskverbimo į medieną gylis.
Techninės priežiūros inžinierius turi teisę pasirinkti pavyzdžius kontrolei.
Darbų priėmimas
Sumontuotos medinės dengiamos konstrukcijos ir elementai turi būti priimtos dalyvaujant
techninės priežiūros inžinieriui surašant dengiamų darbų aktą.
Medinių elementų padengimas apsauginiais preparatais ir dangomis taip pat turi būti
įforminti atitinkamu aktu. Galutinis medinių elementų priėmimas atliekamas prieš objekto
atidavimą naudojimui. Darbų priėmimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už darbų kokybę
garantinio laikotarpio bėgyje.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS 13
LIETVAMZDŽIŲ IR LIETLOVIŲ MONTAVIMAS
1. Bendrieji reikalavimai
1.1 Lietvamzdžiai ir lietloviai turi būti pagaminti iš plieno skardos sistemos,
nepasiduodantis atmosferos temperatūriniams svyravimams - turi neskilinėti ir
nesideformuoti.
1.2 Nuo korozijos sistemą turi apsaugoti polimerinis sluoksnis, skardą dengiantis iš abiejų
pusių.
1.3 Galimos dvi sistemos rūšys-apvali ir stačiakampio formos.
1.4 Lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm . Draudžiama
lietvamzdžius įrengti išorės sienų uždarose vagose bei nišose.
1.5 Tarp dviejų alkūnių visada turi būti bent 60 mm ilgio tiesus vamzdis. Alkūnės
montuojamos pradedant nuo pačios viršūnės. Esant dideliam atstumui nuo sienos
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(daugiau kaip 600 mm), viršutinė alkūnė turi būti suklijuota su nuolaja.
1.6 Viršutinis lietvamzdžio laikiklis yra montuojamas iškart po alkūne. Viršutinis lietvamzdį
laikantis laikiklio žiedas turi būti taip uždėtas , kad vamzdis būtų standžiai apspaustas.
Apatinio laikiklio žiedas uždedamas taip, kad vamzdis lieka neapspaustas ir gali laisvai
judėti aukštyn –žemyn.
1.7 Lietvamzdžiai tarp savęs sujungiami suneriant juos vienas į kitą. Prie sienos
lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu kaip 2m intervalu.
1.8 Kai reikia sujungti dvi lietvamzdžių dalis, naudojama lietvamzdžių jungtis.
Lietvamzdžių jungties apačioje reikia palikti bent 20mm „laisvą tarpą“.
1.9 Lietvamzdis yra 90 mm įstumiamas į drenažo jungtį ir įstatomas į vandens surinkimo
šulinėlį.
1.10 Kai nėra galimybės vandenį nuvesti tiesiai į lietaus kanalizaciją, naudojama išlaja. Ji
yra montuojama prie lietvamzdžio.
1.11 Latakai tvirtinami taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas nesulaužytų (nesulankstytų)
latakų bei visas nutekantis nuo stogo vanduo patektų į įrengtą ant stogo lataką.
Pareigos

V. Pavardė

PV

K. Mikšys

INŽ

A.Varkala

Atestato Nr.
A966, 0023
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R- 5
R- 6
R- 7
R- 8

E
4160

7

7

Pavadinimas
Koridorius
Pagalbinė patalpa
Pagalbinė patalpa
Pagalbinė patalpa
Pagalbinė patalpa
Koridorius
Koridorius
Vonia

Plotas
m²
2,80
3,28
3,22
4,88
3,09
1,65
6,00
8,00

2040

2040

Viso rūsyje: 32,92

6

4280

6

RL1

5

R-3
3,22

R-6
1,65

2470

9435

R-1
2,80

R-4
4,88

R-5
3,09

PASTABOS:
· Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrukimai.
· Pastato požeminė cokolio dalis šiltinama, įgilinant 1200 mm, kur yra rūsio patalpos, o kur nėra 600 mm. poliuretaniniu putplasčiu, kai ʎ = 0,026 W/mK, t = 170 mm.
· Pastato antžeminė cokolio dalis šiltinama poliuretaniniu putplasčiu, kai ʎ = 0,026 W/mK, t =
170 mm. Įrengiama tinkuojamo fasado sistema. Apdaila - dažytas struktūrinis tinkas.
· Gatvės fasado cokolis neapšiltinamas.
· Rūsio langų angokraščiai šiltinami poliuretaniniu putplasčiu, kai ʎ = 0,028 W/mK, t = 30 mm .
Apdaila - dažytas struktūrinis tinkas.
· Įrengiamos naujos išorinės palangės iš skardos dengtos polisteriu.
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
· 1-am butui priklausančios verandos (patalpos R-7 ir R-8) cokolis apšiltintas. Darbų vykdymo
eigoje patikrinti ar cokolio atitvaras apšiltintas šiltinimo sistema, kuri tenkintų rūsio sienų
šilumos perdavimo koeficientą U ≤ 0,20 W/m²K.

4

2685

RL1

R-2
3,28

R-7
6,00
3

3
EKSPLIKACIJA

2065

R-8
8,00

Sprendiniai pagal suderintą projektą.
Įrengiama tinkuojamo fasado sistema, šiltinama įgilinant 1,2m. poliuretaniniu putplasčiu,
t=170 mm, kai ʎ =0,026 W/mK. Apdaila - dažytas struktūrinis tinkas .

5545

2

3480

Įrengiama tinkuojamo fasado sistema, šiltinama įgilinant 0,6m. poliuretaniniu putplasčiu,
t=170 mm, kai ʎ =0,026 W/mK. Apdaila - dažytas struktūrinis tinkas .

1

Esamas apšiltinimo sluoksnis

1
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Rūsio planas
M 1:100
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UAB "Naujamiesčio būstas"

0

TDP-SA-B-2

2
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Buto Nr.

A

B
3900

C

D
5595

1325

E
4160

1

7

7
1-7
2,30

2040

2040

1-6
7,80

2

6

6
1-5
7,00

4280

1-4
2,90

2-3
6,00

5

2-4
3,30

2470

9435

Viso pirmame aukšte: 154,48

1-3
20,70

D1
2-8
2,53

1-2
23,70

2-7
2,47

4

2685

2-2
3,00

2-1
11,70

1-1
13,90

PASTABOS:
· Prieš pradedant šiltinimo darbus, senos dailylentės išmontuojamos.
· Mediniui fasadui apšiltinti įrengiama ventiliuojamo fasado sistema, šiltinama mineralinės vatos
plokštėmis t=120 mm, kai ʎ =0,034 W/mK. ir priešvėjinės mineralinės vatos plokštėmis t=30 mm,
kai ʎ=0,033 W/mK. Apdaila - medinės dailylentės.
· Mūriniui fasadui apšiltinti įrengiama ventiliuojamo fasado sistema, šiltinama mineralinės vatos
plokštėmis t=90 mm, kai ʎ =0,034 W/mK. ir priešvėjinės mineralinės vatos plokštėmis t=30 mm,
kai ʎ=0,033 W/mK. Apdaila - medinės dailylentės.
· Pastato langų angokraščiai šiltinami mineralinės vatos plokštėmis t=30 mm, kai ʎ =0,033 W/mK.
Apdaila - medinės dailylentės.
· Įrengiamos naujos išorinės palangės iš skardos, dengtos polisteriu.
· Įėjimo laiptai naikinami ir įrengiami nauji, betoniniai laiptai.
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

3

EKSPLIKACIJA

2065

3
D2

2-9
3,21

Sprendiniai pagal suderintą projektą.
Panaikinta pertvara pagal suderintą projektą.

2
2-5
27,07

5545

Pirmas aukštas
Patalpos
Plotas
Pavadinimas
Nr.
m²
1
Veranda
13,90
2
Kambarys
23,70
3
Kambarys
20,70
4
Vonia
2,90
5
Prieškambarys
7,00
6
Virtuvė
7,80
7
Balkonas
2,30
1
Koridorius
11,70
2
Koridorius
3,00
3
Virtuvė
6,00
4
Vonia
3,30
5
Kambarys
27,07
6
Kambarys
16,90
7
Pagalbinė patalpa 2,47
8
Koridorius
2,53
9
Koridorius
3,21

Įrengiama ventiliuojamo fasado sistema, šiltinama mineralinės vatos plokštėmis, t=120
mm, kai ʎ=0,034 W/mK ir priešvėjinės mineralinės vatos plokštėmis, t=30 mm, kai
ʎ=0,033 W/mK. Apdaila - medinės dailylentės.

Alsuoklis

3480

2-6
16,90

1

Įrengiama ventiliuojamo fasado sistema, šiltinama mineralinės vatos plokštėmis, t=90 mm,
kai ʎ=0,034 W/mK ir priešvėjinės mineralinės vatos plokštėmis, t=30 mm, kai ʎ =0,033
W/mK. Apdaila - medinės dailylentės.

1
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Žymuo
UAB "Naujamiesčio būstas"

0
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A

B
3900

C

D
5595

1325

E
4160
3

7

7

2040

2040

Esamas
nuolydis

6

Antras aukštas
Patalpos
Plotas
Pavadinimas
Nr.
m²
1
Koridorius
11,70
2
Virtuvė
9,80
3
Koridorius
4,66
4
Tualetas
0,65
5
Vonia
3,90
6
Virtuvė
3,50
7
Kambarys
20,60
8
Kambarys
23,70
9
Kambarys
27,00
10
Kambarys
16,90
11
Pagalbinė patalpa 2,88
Viso antrame aukšte: 125,29

6

L1

3-6
3,50

4280

3-7
20,60

3-5
3,90
3-4
0,65
3-3
4,66

5

2470

9435

3-2
9,80

3-8
23,70

4

2685

3-11
2,88

3-1
11,70

2%

3

2065

3

PASTABOS:
· Prieš pradedant šiltinimo darbus, senos dailylentės išmontuojamos.
· Mediniui fasadui apšiltinti įrengiama ventiliuojamo fasado sistema, šiltinama mineralinės vatos
plokštėmis t=120 mm, kai ʎ =0,034 W/mK. ir priešvėjinės mineralinės vatos plokštėmis t=30 mm,
kai ʎ=0,033 W/mK. Apdaila - medinės dailylentės.
· Mūriniui fasadui apšiltinti įrengiama ventiliuojamo fasado sistema, šiltinama mineralinės vatos
plokštėmis t=90 mm, kai ʎ =0,034 W/mK. ir priešvėjinės mineralinės vatos plokštėmis t=30 mm,
kai ʎ=0,033 W/mK. Apdaila - medinės dailylentės.
· Pastato langų angokraščiai šiltinami mineralinės vatos plokštėmis t=30 mm, kai ʎ =0,033 W/mK.
Apdaila - medinės dailylentės.
· Įrengiamos naujos išorinės palangės iš skardos, dengtos polisteriu.
· Įrengiama nauja vidinė palangė iš PVC, kartu su keičiamu langu laiptinėje.
· Įėjimo stogeliai naikinami ir įrengiami nauji, mediniai.
· Balkono plokštės apdaila, turėklai keičiami naujais.
· Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu
ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
EKSPLIKACIJA

Sprendiniai pagal suderintą projektą.

5545

2
3-9
27,00

3480

3-10
16,90

Įrengiama ventiliuojamo fasado sistema, šiltinama mineralinės vatos plokštėmis, t=120
mm, kai ʎ=0,034 W/mK ir priešvėjinės mineralinės vatos plokštėmis, t=30 mm, kai
ʎ=0,033 W/mK. Apdaila - medinės dailylentės.

1

Įrengiama ventiliuojamo fasado sistema, šiltinama mineralinės vatos plokštėmis, t=90 mm,
kai ʎ=0,034 W/mK ir priešvėjinės mineralinės vatos plokštėmis, t=30 mm, kai ʎ =0,033
W/mK. Apdaila - medinės dailylentės.
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Antro aukšto planas
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0

TDP-SA-B-4

4
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A

B
3900

C

D
5595

1325

E
4160

7

7

2040

2040

Esamas
nuolydis

6

6
PL1

4280

Alsuoklis

2470

9435

5

PASTABOS:
· Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, pašalinami defektai.
· Perdanga šiltinama mineralinės vatos plokštėmis, kai ʎ = 0,034 W/mK, t ≥ 150 mm ir vėjo
izoliacinės vatos plokštėmis, kai ʎ = 0,033 W/mK, t ≥ 30 mm.
· Ventiliaciniai kanalai, parapetai šiltinami vėjo izoliacinės vatos plokštėmis, kai ʎ = 0,033 W/mK, t
≥ 30 mm.
· Sumontuojami mediniai takeliai ≥ 1200 mm pločio.
· Stogo konstrukcijos sutvarkomos.
· Įrengiamos išėmamos ventiliacinės grotelės.
· Atlikus stogo remonto darbus, stogas turi tenkinti Froof (t1) reikalavimus.
· Visi gaminiai turi būti sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas.
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

2685

4

EKSPLIKACIJA

2%
3

Sprendiniai pagal suderintą projektą.

2065

3

Įrengiama ventiliuojamo fasado sistema, šiltinama mineralinės vatos plokštėmis, t=120
mm, kai ʎ=0,034 W/mK ir priešvėjinės mineralinės vatos plokštėmis, t=30 mm, kai
ʎ=0,033 W/mK. Apdaila - medinės dailylentės.

2

3480

5545

Įrengiama ventiliuojamo fasado sistema, šiltinama mineralinės vatos plokštėmis, t=90 mm,
kai ʎ=0,034 W/mK ir priešvėjinės mineralinės vatos plokštėmis, t=30 mm, kai ʎ =0,033
W/mK. Apdaila - medinės dailylentės.

PL2

1

Parapetų, ventiliacinių kanalų apšiltinimas priešvėjinės mineralinės vatos plokštėmis, t=30
mm, kai ʎ=0,033 W/mK.

1
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PASTABOS:
· Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, pašalinami defektai.
· Ventiliaciniai kanalai apskardinami iš viršaus, įrengiamas tinklelis nuo paukščių.
· Stogo konstrukcijos sutvarkomos.
· Sumontuojama nauja plieninė stogo danga.
· Sumontuojama nauja plieninė lietaus nuvedimo sistema su lietloviu ant stogo.
· Įrengiama metalinė tvorelė su sniego gaudykle.
· Atlikus stogo remonto darbus, stogas turi tenkinti Froof (t1) reikalavimus.
· Visi gaminiai turi būti sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas.
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

4
Esamas nuolydis

2685

Esamas nuolydis

EKSPLIKACIJA

2%
3

Sprendiniai pagal suderintą projektą.

2065

3

Įrengiama metalinė tvorelė su sniego gaudykle.
2

1

Esamas nuolydis Esamas nuolydis

3480

Esamas nuolydis

Esamas nuolydis

5545

Įrengiama ventiliuojamo fasado sistema, šiltinama mineralinės vatos plokštėmis, t=90 mm,
kai ʎ=0,034 W/mK ir priešvėjinės mineralinės vatos plokštėmis, t=30 mm, kai ʎ =0,033
W/mK. Apdaila - medinės dailylentės.
Įrengiamas lietlovis ant stogo.

1
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PASTABOS:
·
Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

+9,96

+8,93
+8,26
+7,56
+6,96

+6,96

+6,15

+6,15

+4,68
+4,15
+3,58
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+2,00
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3480
1

2065
2

2470

2685
3

4280

4

2040

5

6

+10,26

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

7

+9,96

Fasadinės sienos RAL 8025 (medinės
dailylentės) arba analogas

Vėjalentės RAL 8025 (medinės) arba
analogas

+8,28

Cokolis RAL 7048 (dažytas struktūrinis
tinkas) arba analogas

Stogo elementai RAL 9007 arba analogas

+6,96

Stogas RAL 9007 (klasikinio profilio skarda
su falcais) arba analogas

Palangės RAL 8025 (poliesteriu dengta skarda)
arba analogas

Balkonų atitvarai RAL 8025 (mediniai)
arba analogas

Įėjimo durys, dūmtraukiai - esama spalva

+8,86

+6,96

+6,15
+5,15
+4,68
+4,15
+3,58

Stogo pakalimas RAL 8025 (medinės
dailylentės) arba analogas

+3,57

+2,84
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Fasadinės sienos RAL 8025 (medinės
dailylentės) arba analogas

Vėjalentės RAL 8025 (medinės) arba
analogas

Cokolis RAL 7048 (dažytas struktūrinis
tinkas) arba analogas

Stogo elementai RAL 9007 arba analogas

Stogas RAL 9007 (klasikinio profilio skarda
su falcais) arba analogas

Palangės RAL 8025 (poliesteriu dengta skarda)
arba analogas

Balkonų atitvarai RAL 8025 (mediniai)
arba analogas

Įėjimo durys, dūmtraukiai - esama spalva

+9,12

+8,93
+8,28
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+4,68

+3,57

+3,58

+2,84
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Stogo pakalimas RAL 8025 (medinės
dailylentės) arba analogas
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Moniuškos g. 35, Vilnius. Ypatingas

D

E

TDP

Statytojas

LAIDA

Brėžinys

Fasadai ašyse 7-1; A-E
M 1:100

4160
Projekto stadija

A

V. Pavardė

LAPAS LAPŲ

Žymuo

UAB "Naujamiesčio būstas"

0

TDP-SA-B-8

8

8

Vertikalus pjūvis

08

07

09

10-15

500

03

04

≥5%

01

02

05

06

170

01

sutankintas gruntas

02

išlyginta ir sutankinta skalda
arba žvyras

03

betono pagrindas

04

šaligatvio bortelis

05

akmens paviršius

06

apsauginis elementas

07

cokolio apdaila - dekoratyvinis tinkas

08

poliuretaninis putplastis
(λ = 0,026 W / (m K), t = 170 mm)

09

teptinė hidroizoliacija

PASTABOS:
Ruošiant gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą vadovautasi "Daugiabučių namų atnaujinimui
(modernizavimui) skirtų tipinių detalių bei priemonių katalogu 2011". Katalogas yra patvirtintas Būsto ir urbanistinės plėtros
agentūros 2011m.
Detalė kataloge Nr.NG 01.
Kompleksas
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO S. MONIUŠKOS G. 35,
VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Atestato Nr. Pareigos

V. Pavardė

A966, 0023

PV

K. Mikšys

2018-09

A966, 0023

PDV

K. Mikšys

2018-09

INŽ

A. Varkala

2018-09

Projekto stadija

TDP

Parašas

Statytojas

Data

Statinys
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas S.
Moniuškos g. 35, Vilnius. Ypatingas
LAIDA

Brėžinys

M1 Nuogrindos mazgas
M 1:10

LAPAS LAPŲ

Žymuo

UAB "Naujamiesčio būstas"

0

TDP-SA-M-1

1

16

Vertikalus pjūvis

170

01

+

03
02
05
06
04

Atliekant šiltinimo darbus, reikia šilumos izoliaciją glaudžiai ir
sandariai sujungti su šiltinama atitvara. Tepant klijais ≥40% plokčtės
ploto ir kalant smeiges, būtina laikytis šiltinimo sistemos tiekėjo
nuorodų. Tarpai tarp šilumos izoliacijos plokštės užpildomi tų pačių
plokščių atraižomis. Galutinai parengtos šiltinimo sistemos nuokrypiai
nuo horizontalės arba vertikalės per visą cokolio plokštumą turi būti ne
didesni kaip 2 mm/m, vietiniai nuokrypiai matuojant 2 metrų ilgio
liniuote - 4 mm. Kreivalinijinių paviršių nuokrypiai nuo horizontalės
arba vertikalės gali būti 30 mm. Visais atvejais galutinai apšiltintos ir
apdailintos sienos turi tenkinti visus STR 2.01.10:2007 bei priešgaisrinės
saugos reikalavimus.

01

esama siena

02

poliuretaninis putplastis
(λ = 0,026 W/(mK), t = 170 mm)

03

klijų sluoksnis

04

armuotas tinkas

05

smeigė

06

cokolio apdaila - dekoratyvinis

tinkas

PASTABOS:
1. Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės
termoizoliacinės sistemos.
2. Ruošiant gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą vadovautasi "Daugiabučių namų atnaujinimui
(modernizavimui) skirtų tipinių detalių bei priemonių katalogu 2011". Katalogas yra patvirtintas Būsto ir urbanistinės plėtros
agentūros 2011m.
Kompleksas
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO S. MONIUŠKOS G. 35,
VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Atestato Nr. Pareigos

V. Pavardė

A966, 0023

PV

K. Mikšys

2018-09

A966, 0023

PDV

K. Mikšys

2018-09

INŽ
Projekto stadija

TDP

Parašas

A. Varkala

Statytojas

Data

Statinys
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas S.
Moniuškos g. 35, Vilnius. Ypatingas
LAIDA

Brėžinys
M2 Sienos šiltinimo mazgas
M 1:10

2018-09

LAPAS LAPŲ

Žymuo

UAB "Naujamiesčio būstas"

0

TDP-SA-M-2

2

16

170

Horizontalus pjūvis

05
01
03
02
04
07
06

+

170
Susikertančių išorinių sienų šilumos izoliacijos plokštės turi
būti sujungtos užkaitais. Kampuose pirmiausia reikia įterpti į tinką
kampuotį su tinkleliu (05) ir tik po to klampinti vientisą armavimo
tinklelį. Šilumos izoliaciją būtina glaudžiai ir sandariai sujungti su
šiltinama siena.
Tepant klijus ir kalant smeiges, būtina laikytis šiltinimo sistemos
tiekėjo nuorodų. Tarpai tarp šilumos izoliacijos plokščių užpildomi tų
pačių plokščių atraižomis. Sukietėjęs ir išdžiūvęs tinkas turi būti
tvirtai prilipęs prie pagrindo, jo paviršiaus stipris, nuokrypiai ir
lygumas turi atitikti virš tinko atliekamų tolesnių darbų reikalavimus.

01

esama siena

02

poliuretaninis putplastis
(λ = 0,026 W/(mK), t = 170 mm)

03

klijų sluoksnis

04

armuotas tinkas

05

kampuotis su tinkleliu

06

smeigė

07

dekoratyvinis tinkas

PASTABOS:
1. Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės
tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.
2. Ruošiant gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą vadovautasi
"Daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) skirtų tipinių detalių bei priemonių
katalogu 2011". Katalogas yra patvirtintas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros 2011m.
Kompleksas
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO S. MONIUŠKOS G. 35,
VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Atestato Nr. Pareigos

V. Pavardė

A966, 0023

PV

K. Mikšys

2018-09

A966, 0023

PDV

K. Mikšys

2018-09

INŽ
Projekto stadija

TDP

Parašas

A. Varkala

Statytojas

Data

Statinys
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas S.
Moniuškos g. 35, Vilnius. Ypatingas
LAIDA

Brėžinys
M3 Išorinio sienos kampo šiltinimo mazgas
M 1:10

2018-09

LAPAS LAPŲ

Žymuo

UAB "Naujamiesčio būstas"

0

TDP-SA-M-3

3

16

Vertikalus pjūvis

04

05

06
02
03
13
01

07
09

08

≥5%

11

10
12

170

01

poliuretaninis putplastis, (λ = 0,026 W / (m K), t = 170 mm)

08

vertikali hidroizoliacija

02

šilumos ir garso izoliacija

09

dvigubai armuotas tinkas

03

hidroizoliacinė juosta

10

drenažinė membrana

04

įrengiama šviesduobė

11

apsauginis elementas

05

PVC langas

12

plautas žvyras

06

nuolajos laikiklis

13

smeigė

07

cokolio apdaila - dekoratyvinis tinkas

PASTABOS:
Ruošiant gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą vadovautasi "Daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui)
skirtų tipinių detalių bei priemonių katalogu 2011". Katalogas yra patvirtintas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros 2011m.

Kompleksas
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO S. MONIUŠKOS G. 35,
VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Statinys
Atestato Nr. Pareigos

V. Pavardė

Parašas

Data

A966, 0023

PV

K. Mikšys

2018-09

A966, 0023

PDV

K. Mikšys

2018-09

INŽ

A. Varkala

2018-09

Projekto stadija

TDP

Statytojas

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas S.
Moniuškos g. 35, Vilnius. Ypatingas

0

LAPAS LAPŲ

Žymuo
UAB "Naujamiesčio būstas"

LAIDA

Brėžinys
M4 Pastato išorinės sienos šiltinimo ties rūsio langu mazgas
M 1:10

TDP-SA-M-4

4

16

≥25

Vertikalus pjūvis

30

120

01
02

01

medinės dailylentės

02

vėdinamas oro tarpas

03

vejo izoliacinė vata

03

(λ = 0,033 W/(mK), t = 30 mm)

04

04

mineralinė vata
(λ = 0,034 W/(mK), t = 120 mm)

06
07

esama rąstų siena

08

07

medsraigtis

09

08

nuolaja

10

09

vatos tvirtinimo elementas

10

elastinis hermetikas

12

11

dekoratyvinis tinkas

13

12

dvigubai armuotas tinkas

14

13

poliuretaninis putplastis

100

06

11

(λ = 0,026 W/(mK), t = 170 mm)
hidroizoliacija

15

smeigė

16

16

klijų sluoksnis

17

apsauginis elementas

18

drenažinė membrana

19

komunikacijų tinklai

100

18

1200 / 600

≥5%

~700 - 1000

17

10-15

14
15

19

170

PASTABOS:
Cokolio požeminė dalis, kur yra rūsio patalpos šiltinamos įgilinant 1200 mm gylyje, o kur nėra - 600 mm.

Kompleksas
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO S. MONIUŠKOS G. 35,
VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Atestato Nr. Pareigos

V. Pavardė

A966, 0023

PV

K. Mikšys

2018-09

A966, 0023

PDV

K. Mikšys

2018-09

INŽ
Projekto stadija

TDP

Parašas

A. Varkala

Statytojas

Data

Statinys
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas S.
Moniuškos g. 35, Vilnius. Ypatingas
LAIDA

Brėžinys
M5 Cokolio šiltinimo mazgas įgilinant į gruntą
M 1:10

2018-09

LAPAS LAPŲ

Žymuo

UAB "Naujamiesčio būstas"

0

TDP-SA-M-5

5

16

≥25

Vertikalus pjūvis

30

120

01

esama rąstų siena

03

mineralinė vata (λ = 0,034 W/(mK), t = 120 mm)

04

vejo izoliacinė vata (λ = 0,033 W/(mK), t = 30 mm)

05

vėdinamas oro tarpas

06

medinės dailylentės

04

07

vertikalus tašas

05

08

vertikalus tašas

06

09

vatos tvirtinimo elementas

07

10

horizontalus tašas

08

11

medsraigtis

01
03

09
10
11

03

04

05

06

09

07

08

120

01

30

10

≥25

11

Kompleksas
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO S. MONIUŠKOS G. 35,
VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Atestato Nr. Pareigos

V. Pavardė

A966, 0023

PV

K. Mikšys

2018-09

A966, 0023

PDV

K. Mikšys

2018-09

INŽ
Projekto stadija

TDP

Parašas

A. Varkala

Statytojas

Data

Statinys
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas S.
Moniuškos g. 35, Vilnius. Ypatingas
LAIDA

Brėžinys
M6 Pastato išorinės sienos šiltinimo mazgas
M 1:10

2018-09

LAPAS LAPŲ

Žymuo

UAB "Naujamiesčio būstas"

0

TDP-SA-M-6

6

16

Vertikalus pjūvis

01

02
03

15

04
14
13

05

07
08
09
10
11
12
≥25 30

120

01

PVC langas

09

vėdinamas oro tarpas

02

esama palangė

10

vertikalus tašas

03

elastinis hermetikas

11

vejo izoliacinė vata (λ = 0,033 W/(mK), t = 30 mm)

04

karkaso elementas

12

medinės dailylentės

05

esama rąstų siena

13

medsraigtis

14

sandarinimo tarpinė

15

nuolaja

07

mineralinė vata (λ = 0,034 W/(mK), t = 120 mm)

08

vatos tvirtinimo elementas

Kompleksas
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO S. MONIUŠKOS G. 35,
VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Atestato Nr. Pareigos

V. Pavardė

A966, 0023

PV

K. Mikšys

2018-09

A966, 0023

PDV

K. Mikšys

2018-09

INŽ

A. Varkala

2018-09

Projekto stadija

TDP

Parašas

Statytojas

Data

Statinys
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas S.
Moniuškos g. 35, Vilnius. Ypatingas

0

LAPAS LAPŲ

Žymuo

UAB "Naujamiesčio būstas"

LAIDA

Brėžinys
M7 Pastato išorinės sienos ties nuolaja šiltinimo mazgas
M 1:10

TDP-SA-M-7

7

16

Vertikalus pjūvis

≥25 30

120

11
09
12
08
07
06
05
13
04

14
15
03

02

01

01

PVC langas

09

mineralinė vata (λ = 0,034 W/(mK), t = 120 mm)

02

apvadas

03

esama vidinio angokraščio apdaila

11

esama rąstų siena

04

medinės dailylentės

12

horizontalus tašas

05

medsraigtis

13

karkaso elementas

06

vėdinamas oro tarpas

14

šilumos izoliacija

07

vejo izoliacinė vata (λ = 0,033 W/(mK), t = 30 mm)

15

sandarinimo tarpinė

08

vatos tvirtinimo elementas

Kompleksas
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO S. MONIUŠKOS G. 35,
VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Atestato Nr. Pareigos

V. Pavardė

A966, 0023

PV

K. Mikšys

2018-09

A966, 0023

PDV

K. Mikšys

2018-09

INŽ

A. Varkala

2018-09

Projekto stadija

TDP

Parašas

Statytojas

Data

Statinys
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas S.
Moniuškos g. 35, Vilnius. Ypatingas

0

LAPAS LAPŲ

Žymuo

UAB "Naujamiesčio būstas"

LAIDA

Brėžinys
M8 Pastato išorinės sienos ties viršlangiu šiltinimo mazgas
M 1:10

TDP-SA-M-8

8

16

Vertikalus pjūvis

02

03

04

05

150

30

01

01

esama perdangos konstrukcija

02

esamas šlako sluoksnis

03

garo izoliacija 200

04

m

mineralinė vata
( λ = 0,036 W/(mK), t = 150 mm)

05

priešvėjinė mineralinė vata
( λ = 0,033 W/(mK), t = 30 mm)

PASTABOS:
Ruošiant gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą vadovautasi "Daugiabučių namų atnaujinimui
(modernizavimui) skirtų tipinių detalių bei priemonių katalogu 2011". Katalogas yra patvirtintas Būsto ir urbanistinės plėtros
agentūros 2011m.
Kompleksas
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO S. MONIUŠKOS G. 35,
VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Atestato Nr. Pareigos

V. Pavardė

A966, 0023

PV

K. Mikšys

2018-09

A966, 0023

PDV

K. Mikšys

2018-09

INŽ
Projekto stadija

TDP

Parašas

A. Varkala

Statytojas

Data

Statinys
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas S.
Moniuškos g. 35, Vilnius. Ypatingas
LAIDA

Brėžinys
M9 Pastato perdangos šiltinimas nešiltintoje pastogėje mazgas
M 1:5

2018-09

LAPAS LAPŲ

Žymuo

UAB "Naujamiesčio būstas"

0

TDP-SA-M-9

9

16

Vertikalus pjūvis

≥1200

04

02

01

07

06

03

150

30

05

Apšiltinus viršutinio aukšto perdangą, reikia iš
medinių elementų padaryti praėjimo takus prie
pastogėje esančių įrenginių, langų ir pan. Visi
mediniai elementai turi būti apdoroti antiseptinėmis ir
antipireninėmis medžiagomis. Praėjimo takų plotis
≥1200 mm.

01

esama perdangos konstrukcija

02

mineralinė vata, (λ = 0,036 W/(mK), t = 150 mm)

03

garo izoliacija 200 m

04

vėjo ir šilumos izoliacija, (λ = 0,033 W/(mK), t = 30 mm)

05

tašas

06

takas

07

lubų apdaila

PASTABOS:
Ruošiant gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą vadovautasi "Daugiabučių namų atnaujinimui
(modernizavimui) skirtų tipinių detalių bei priemonių katalogu 2011". Katalogas yra patvirtintas Būsto ir urbanistinės plėtros
agentūros 2011m.
Kompleksas
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO S. MONIUŠKOS G. 35,
VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Atestato Nr. Pareigos

V. Pavardė

A966, 0023

PV

K. Mikšys

2018-09

A966, 0023

PDV

K. Mikšys

2018-09

INŽ
Projekto stadija

TDP

Parašas

A. Varkala

Statytojas

Data

Statinys
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas S.
Moniuškos g. 35, Vilnius. Ypatingas
LAIDA

Brėžinys
M10 Palėpės šiltinimo ir takų įrengimo mazgas
M 1:10

2018-09

LAPAS LAPŲ

Žymuo

UAB "Naujamiesčio būstas"

0

TDP-SA-M-10

10

16

Vertikalus pjūvis

02

03

04

05

150

30

≥600

01

01

esama palėpės perdangos konstrukcija

02

esamas šlako sluoksnis

03

garo izoliacija 200 m

04

mineralinė vata, (λ = 0,036 W/(mK), t = 150 mm)

05

vėjo ir šilumos izoliacija, (λ = 0,033 W/(mK), t = 30 mm)

PASTABOS:
Ruošiant gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą vadovautasi "Daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui)
skirtų tipinių detalių bei priemonių katalogu 2011". Katalogas yra patvirtintas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros 2011m.

Kompleksas
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO S. MONIUŠKOS G. 35,
VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Atestato Nr. Pareigos

V. Pavardė

A966, 0023

PV

K. Mikšys

2018-09

A966, 0023

PDV

K. Mikšys

2018-09

INŽ
Projekto stadija

TDP

Parašas

A. Varkala

Statytojas

Data

Statinys
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas S.
Moniuškos g. 35, Vilnius. Ypatingas
LAIDA

Brėžinys
M11 Ventiliacijos kaminėlių šiltinimo mazgas
M 1:5

2018-09

LAPAS LAPŲ

Žymuo

UAB "Naujamiesčio būstas"

0

TDP-SA-M-11

11

16

12

Vertikalus pjūvis

11

10

09

08

07

06

05

03

02

01

04

13

400
14
15
16
17
18
19
20

01

esama perdangos konstrukcija

11

plieninė stogo danga

02

mūrtašis

12

lietaus latakas

03

prailginta gegnė

13

priekinė apdailinė dailylentė

04

laštakis iš skardos, dengtos poliesteriu

14

dailylentė

05

tvirtinimo varžtas su sandarinimo tarpine

15

medinis tašas

06

sniego užtvara

16

esama rąstų siena

07

difuzinė plevelė

17

vėdinamas oro tarpas

08

vėdinamas oro tarpas

18

priešvėjinė mineralinė vata d=30 mm, λ=0,033 W/mK

09

grebėstas

19

mineralinė vata d=150 mm, λ=0,034 W/mK

10

ventiliacinis tašelis

20

vatos tvirtinimo elementas
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Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas S.
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LAIDA

M12 Karniz o šiltinim o mazgas
M 1:10

LAPAS LAPŲ

Žymuo

UAB "Naujamiesčio būstas"

0

TDP-SA-M-12

12

16

Vertikalus pjūvis

05

04

02

06

03

Visi mediniai elementai turi būti apdoroti antiseptinėmis ir
antipireninėmis medžiagomis. Jų masinis drėgnis turi būti ≤20% ir
≥8%. Rekomenduojamas drėgnis 10-12%.
Difuzinės plėvelės (02) vandens garų varžai lygiavertis oro
sluoksnio storis S d≤0,02 m. Vėdinimo tarpo aukštis turi būti ≥50 mm.
Stogo nuolydžiai ir tvirtinimas turi atitikti stogo dangos
gamintojo teikiamos įrengimo instrukcijos reikalavimus.

01

01

vėdinamas tarpas

02
03

difuzinė plėvelė
plieninė stogo danga

04

ventiliacinis tašas

05

grebėstas
gegnė

06

PASTABOS:
Ruošiant gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą vadovautasi "Daugiabučių namų atnaujinimui
(modernizavimui) skirtų tipinių detalių bei priemonių katalogu 2011". Katalogas yra patvirtintas Būsto ir urbanistinės plėtros
agentūros 2011m.
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2018-09

A966, 0023
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K. Mikšys

2018-09
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Projekto stadija

TDP

A. Varkala

Statytojas

Statinys
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas S.
Moniuškos g. 35, Vilnius. Ypatingas
LAIDA

Brėžinys
M13 Stogo dengimo mazgas
M 1:10

2018-09

LAPAS LAPŲ

Žymuo

UAB "Naujamiesčio būstas"

0

TDP-SA-M-13

13

16

Vertikalus pjūvis

02

06

03

02

05

01

04

Kraige turi būti įrengtos angos, pro kurias iš stogo vėdinimo
tarpų išeitų oras. Kad į stogą pro kraigus nepatektų lietaus vanduo,
sniegas ar teršalai, rekomenduojama juos izoliuoti difuzine plėvele ir
uždengti kraigo stogeliu, kurias komplektuoja stogų dangos tiekėjai.

01

vėdinamas tarpas

02
03

kraigo stogelis
plieninė stogo danga

04

ventiliacinis tašas

05

grebėstas
gegnė

06

PASTABOS:
Ruošiant gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą vadovautasi "Daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui)
skirtų tipinių detalių bei priemonių katalogu 2011". Katalogas yra patvirtintas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros 2011m.
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Brėžinys
M14 Stogo kraigo mazgas
M 1:10

2018-09

LAPAS LAPŲ

Žymuo

UAB "Naujamiesčio būstas"

0

TDP-SA-M-14

14

16

Vertikalus pjūvis

08

07

09
10

11

12

05

04

02

06

03

01

Skardinis stogelis įrengiamas tik virš vėdinimo kanalų. Virš
dūmtraukių kanalų stogelis neįrengiamas.

01

vėdinamas tarpas

02
03

difuzinė plėvelė
plieninė stogo danga

04

ventiliacinis tašas

05
06

grebėstas
gegnė

07

tinklas nuo paukščių

08
09

skardinis stogelis
metalinis karkasas

10

skardos lankstinys

11

tvirtinimo elementas

12 plytų mūras
PASTABOS:
Ruošiant gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą vadovautasi "Daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui)
skirtų tipinių detalių bei priemonių katalogu 2011". Katalogas yra patvirtintas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros 2011m.
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M15 Stogo dengimo mazgas ties vėdinimo kaminu
M 1:10

2018-09

LAPAS LAPŲ

Žymuo

UAB "Naujamiesčio būstas"

0

TDP-SA-M-15

15

16

Vertikalus pjūvis
PASTABOS:
Dujotiekio vamzdžiai atitraukiami tiek, kad po pastato
apšiltinimo nuo fasado apdailos būtų 100 mm.

100

Kompleksas
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Atestato Nr. Pareigos

V. Pavardė
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PV

K. Mikšys

2018-09
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PDV
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2018-09

INŽ
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LAIDA
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M 1:50

2018-09

LAPAS LAPŲ

Žymuo

UAB "Naujamiesčio būstas"

0

TDP-SA-M-16

16

16

KIEKIS

SCHEMA, STATYBINĖ ANGA

ŽYMĖJIMAS

PASTABOS

Langai
RL1

Vaizdas iš vidaus

2 vnt.

650

Rūsio langai plastikiniai, profiliai baltos spalvos, vienos
kameros stiklo paketo. Vienas iš stiklų armuotas, kitas
selektyvinis, su vėdinimo grotelėmis. Langai vartomi
dvejomis padėtimis su trečia varstymo padėtimi
("mikroventiliacija"). Langai turi būti paženklinti CE
ženklu.

500

Senų blokų išėmimas, palangių išėmimas, naujų lango
blokų sumontavimas, reguliavimas ir tvirtinimas, naujų
išorės palangių įrengimas, sandūrų tarp lango staktos ir
sienų hermetizavimas, angokraščių apdaila.
Langų šilumos perdavimo koeficientas U≤ 1,1 (W/m²K).
Plotas (1 vnt.) - 0,33 m²
Bendras (2 vnt.) - 0,66 m²

L1

Vaizdas iš vidaus

700

1 vnt.

Laiptinės langai mediniai, profiliai baltos spalvos,
dviejų kamerų stiklo paketo. Vienas iš stiklų saugaus
stiklo, kitas selektyvinis. Langai varstomi dvejomis
padėtimis su trečia varstymo padėtimi
("mikroventiliacija"). Langai turi būti paženklinti CE
ženklu.

1000

Senų blokų išėmimas, palangių išėmimas, naujų lango
blokų sumontavimas, reguliavimas ir tvirtinimas, naujų
išorės ir vidaus palangių įrengimas, sandūrų tarp lango
staktos ir sienų hermetizavimas, angokraščių apdaila.
Langų šilumos perdavimo koeficientas U≤ 1,1 (W/m²K).
Plotas (1 vnt.) - 0,70 m²
Bendras (1 vnt.) - 0,70 m²

Pastabos:
1. Durų ir langų matmenis ir kiekį tikslinti vietoje.
2. Gyventojai įsipareigoja langus pasikeisti savomis lėšomis.
3. Langų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip U ≤1,30 W/m² K.
Kompleksas
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO S. MONIUŠKOS G. 35,
VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Atestato Nr. Pareigos

V. Pavardė

A966, 0023

PV

K. Mikšys

2018-09

A966, 0023

PDV

K. Mikšys

2018-09

INŽ

A. Varkala

2018-09

Projekto stadija

TDP

Parašas

Statytojas

Data

Statinys
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas S.
Moniuškos g. 35, Vilnius. Ypatingas
LAIDA

Brėžinys
Keičiamų langų ir durų specifikacija
M 1:50

LAPAS LAPŲ

Žymuo

UAB "Naujamiesčio būstas"

0

TDP-SA-M-1

1

3

KIEKIS

SCHEMA, STATYBINĖ ANGA

ŽYMĖJIMAS

PASTABOS

Langai
D1

Vaizdas iš išorės

1 vnt.

1000

Įėjimo durys su rakinama spyna, medinės, turi turėti
atraminę kojelę, pritraukimo mechanizmą. Viršutinė
dalis stiklinama vienos kameros stiklo paketu. Stiklas
atsparus smūgiams.

665

Senų medinių blokų išėmimas, naujų blokų įstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas, vidinių angokraščių apdailos
atstatymas. Sandūrų tarp staktų ir sienos
hermetizavimas.
Durų šilumos perdavimo koeficientas U≤ 1,5 (W/m²K)

2175

2840

Plotas (1 vnt.) - 2,70 m²
Bendras (1 vnt.) - 2,70 m²

1/2

1/2

D2

Vaizdas iš išorės

1300

1 vnt.

Įėjimo durys su rakinama spyna, medinės, turi turėti
atraminę kojelę, pritraukimo mechanizmą. Viršutinė
dalis stiklinama vienos kameros stiklo paketu. Stiklas
atsparus smūgiams.

665

Senų medinių blokų išėmimas, naujų blokų įstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas, vidinių angokraščių apdailos
atstatymas. Sandūrų tarp staktų ir sienos
hermetizavimas.
Durų šilumos perdavimo koeficientas U≤ 1,5 (W/m²K)

2175

2840

Plotas (1 vnt.) - 3,69 m²
Bendras (1 vnt.) - 3,69 m²

650

650

Pastabos:
1. Durų matmenis ir kiekį tikslinti vietoje.
2. Durų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip U ≤1,50 W/m² K.
Kompleksas
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Žymuo
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0

TDP-SA-M-2

2

3

KIEKIS

SCHEMA, STATYBINĖ ANGA

ŽYMĖJIMAS

PASTABOS

Langai
PL1

Vaizdas iš vidaus

1 vnt.

Vėdinimo grotelės pagamintos iš cinkuoto plieno,
išimamos.

600

Plotas (1 vnt.) - 0,57 m²
Bendras (1 vnt.) - 0,57 m²

1000

600

Vertikalus pjūvis

PL2

Vaizdas iš vidaus

1 vnt.

Vėdinimo grotelės pagamintos iš cinkuoto plieno.
Plotas (1 vnt.) - 0,68 m²
Bendras (1 vnt.) - 0,68 m²

820

820

820

Vertikalus pjūvis

Pastabos:
1. Durų ir langų matmenis ir kiekį tikslinti vietoje.
2. Gyventojai įsipareigoja langus pasikeisti savomis lėšomis.
3. Langų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip U ≤1,30 W/m² K.
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Statinys
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas S.
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LAIDA
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0

TDP-SA-M-3

3

3

UAB "A-Z Projektai"

Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis
S. Moniuškos g. 35, Vilnius
Pozicija

Mato

Pavadinimas ir techninės charakteristikos

Eil.
Nr.

vnt.

Kiekis

Papildomi

Žymuo

duomenys

Išmontavimo, ardymo darbai
•

Palangių skardų išmontavimas.

m¹

43,20

•

Lauko durų, palėpės langų išmontavimas.

m2

7,64

•

Nuogrindos ardymas.

m2

20,56

•

Išorės sienų senų paviršinių dailylenčių
išmontavimas.

m2

550,00

•

Medinių balkonų turėklų išmontavimas.

m2

7,40

•

Esamų pažeistų rąstų išmontavimas.

m3

20,57

•

Stogo pakalimo išmontavimas.

m2

35,00

•

Asbestinės stogo dangos išmontavimas.

m2

285,00

•

Lietaus latakų išmontavimas.

m¹

62,40

•

Lietaus lietvamzdžių išmontavimas.

m¹

30,40

•

Šiukšlių išvežimas iš objekto.

t

28,00

Aplinkos atstatymo darbai
•

Smėlio - sijoto žvyro pasluoksnio pagrindas
nuogrindos įrengimui.

m3

4,09

•

Nuogrindos iš akmenų įrengimas.

m2

38,39

•

Nuogrindos šviesduobėse iš skaldos įrengimas.

m2

2,51

•

Šviesduobių įrengimas.

m2

3,70

•

Bortelių sustatymas nuogrindos įrengimui.

m¹

72,14

•

Betono sluoksnis nuogrindos bortelio montavimui.

m3

3,61

•

Lauko laiptų, laiptų aikštelių įrengimas
betonuojant, aptaisymas apdailos plytelėmis.

m2

9,54

Projektuotojas:
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO S.
MONIUŠKOS G. 35, VILNIUS, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis)
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0
Lapų

1

5

MEDŽIAGŲ SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

TDP-SA-MŽ

UAB "A- Z Projektai"

•

Įėjimo laiptų turėklų įrengimas.

m¹

11,77

•

Žolės pasėjimas atstatomoje teritorijoje.

m2

15,00

•

Namo gatvės pavadinimo ir numerio nuėmimas ir
atstatymas po apšiltinimo darbų.

vnt.

1

•

Vėliavos laikiklio nuėmimas ir atstatymas po
apšiltinimo darbų.

vnt.

1

•

Atminimo lentos, skirtos Stasiui Šilingui atminti
nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo darbų.

vnt.

1

Sienų - cokolio šiltinimo darbai
•

Žemės kasimas rankiniu būdu įgilinto cokolio
dalies apšiltinimui.

m3

39,14

•

Žemės kasimas rankiniu būdu verandos įgilinto
cokolio dalies apšiltinimui, jeigu apšiltinta cokolio
dalis netenkina rūsio sienų šilumos perdavimo
koeficiento U ≤ 0,20 W/m²K.

m3

20,99

•

Cokolio sienų plovimas aukšto slėgio plovimo
aparatu su vandeniu ir priešgrybelinėmis
medžiagomis.

m2

89,25

•

Verandos cokolio sienų plovimas aukšto slėgio
plovimo aparatu su vandeniu ir priešgrybelinėmis
medžiagomis (jeigu bus atliekami šiltinimo
darbai).

m2

30,00

•

Cokolio požeminės dalies sienų šiltinimas ir
padengimas drenažine membrana įgilinant į gruntą
(1,2 m) poliuretaniniu putplasčiu (λproj = 0,026 W /
m K) storis t = 170 mm. klijavimas.

m2

19,76

•

Cokolio požeminės dalies sienų šiltinimas ir
padengimas drenažine membrana įgilinant į gruntą
(0,6 m) poliuretaniniu putplasčiu (λproj = 0,026 W /
m K) storis t = 170 mm. klijavimas.

m2

16,96

•

Verandos cokolio požeminės dalies sienų
šiltinimas ir padengimas drenažine membrana
įgilinant į gruntą (1,2 m) poliuretaniniu putplasčiu
(λproj = 0,026 W / m K) storis t = 170 mm.
klijavimas (jeigu apšiltinta cokolio dalis netenkina
rūsio sienų šilumos perdavimo koeficiento U ≤
0,20 W/m²K.).

m2

17,56

•

Iškasto grunto dėl cokolio apšiltinimo užpylimas
ir sutankinimas drėkinant gruntą.

m3

34,17

•

Verandos iškasto grunto dėl cokolio apšiltinimo
užpylimas ir sutankinimas drėkinant gruntą (jeigu
bus atliekami šiltinimo darbai).

m3

19,07

TDP-SA-MŽ

Lapas

Lapų

Laida

2

5

0

UAB "A- Z Projektai"

•

•

•

•

Cokolio antžeminės dalies sienų šiltinimas,
įrengiant tinkuojamą fasadą poliuretaniniu
putplasčiu (λproj = 0,026 W / m K) storis t = 170
mm. klijavimas, tvirtinimas smeigėmis. Apdaila –
dekoratyvinis tinkas.
Cokolio apšiltinimo sluoksnio sandūros su fasado
šiltinimo sluoksniu skardinimas poliesteriu dengta
skarda.
Gatvės fasado cokolio paviršiaus remontas,
valymas nuo betoninio skiedinio užpildų, akmenų
valymas nuo dažų.
Fasado sienų paviršiaus įvertinimas ir paruošimas
šiltinimo darbams, defektų pašalinimas, pelėsių
nuplovimas antipelėsinėmis medžiagomis.

m2

27,41

m1

67,00

m2

8,75

m2

350,00

•

Rastų keitimas naujais, vidaus apdailos
atstatymas.

m3

20,57

•

Rastų impregnavimas antipirenais ir antiseptikais.

m2

317,37

m2

317,37

m2

32,58

m2

42,40

m2

2,69

m1

23,00

m1

1,00

•

•

•

•

•

•

Išorės sienų šiltinimas, įrengiant vėdinamą medinį
karkasą, minkštos mineralinės vatos plokštėmis,
storis t = 120 mm (λproj = 0,034 W / m K),
priešvėjinės mineralinės vatos plokštėmis storis, t
= 30 mm, (λproj = 0,033 W / m K). Apdaila –
medinės dailylentės.
Išorės sienų šiltinimas, įrengiant vėdinamą medinį
karkasą ant mūrinės verandos, minkštos
mineralinės vatos plokštėmis, storis t = 90 mm
(λproj = 0,034 W / m K), priešvėjinės mineralinės
vatos plokštėmis storis, t = 30 mm, (λproj = 0,033
W / m K). Apdaila – medinės dailylentės.
Butų, laiptinės langų, balkonų durų, įėjimo į
pastatą durų išorinių angokraščių šiltinimas,
įrengiant vėdinamąjį fasadą. Priešvėjinės
mineralinės vatos plokštėmis, storis t ≥ 30 mm,
(λproj = 0,033 W / m K), tvirtinimas smeigėmis.
Apdaila – medinės dailylentės.
Rūsio langų išorinių angokraščių šiltinimas,
tinkuojama sistema. Poliuretaninio putplasčiu,
storis t ≥ 30 mm, (λproj = 0,028 W / m K),
tvirtinimas smeigėmis. Apdaila – dekoratyvinis
tinkas.
Esamo dujotiekio vamzdyno atitraukimas nuo
sienos prieš sienų šiltinimo darbus, paruošimas
dažymui, dažymas du kartus.
Dujų katilo oro paėmimo vamzdyno atitraukimas
nuo sienos, paaukštinimas, aptaisymas
nerūdijančio plieno lakštais.
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•
•

Balkono perdangos plokštės remontas, aptaisymas
medinėmis lentomis.
Balkonų atitvarų įrengimas.

m2

13,13

m2

24,32

Langų ir durų montavimo darbai
•

Palėpės pusapvalių vėdinimo grotelių (išimamų)
montavimas.

m2

0,57

1 vnt.

•

Palėpės rombo formos vėdinimo grotelių
montavimas.

m2

0,68

1 vnt.

•

PVC segmentų montavimas langų sudalinimui ant
esamų langų.

m¹

33,20

•

Langų išorinių palangių montavimas iš skardos
dengtos poliesteriu.

m¹

47,52

•

Įėjimo medinių durų su stiklo paketu montavimas.

m2

6,39

•

Įėjimo medinių durų, vidinių angokraščių apdaila.

m2

3,00

2 vnt.

Palėpės šiltinimo ir stogo įrengimo darbai
•

Pastogės išvalymas nuo šiukšlių.

m2

186,00

•

Ventiliacijos kanalų vidinių paviršių valymas
šepečiais naudojant biocheminius preparatus po
atliktų darbų.

m1

71,82

•

Ventiliacinių kanalų, parapetų, esančių palėpėje
apšiltinimas priešvėjine mineraline vata, t = 30
mm (λproj = 0,033 W / m K).

m2

9,65

•

Ventiliacijos kanalų mūro remontas apdailinėmis
plytomis.

m2

12,56

•

Ventiliacijos kanalų stogelių įrengimas.

m2

1,80

•

Ventiliacijos kanalų apsaugos nuo paukščių
įrengimas.

m2

1,54

•

Ventiliacijos kanalų sandūros su stogo danga
apskardinimas.

m2

1,60

•

Alsuoklio iškelimas virš stogo dangos 600 mm.

m1

2,17

•

Palėpės perdangos uždengimas 200 mikronų storio
polietileno garo izoliacija.

m2

186,00

•

Palėpės perdangos apšiltinimas mineraline vata, t
= 150 mm (λproj = 0,034 W / m K).

m2

186,00

•

Palėpės perdangos apšiltinimas iš viršaus
priešvėjine mineraline vata, t = 30 mm (λproj =
0,033 W / m K).

m2

186,00

•

Palėpės takų įrengimas ant apšiltinimo sluoksnio,

m2

23,30
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b = 1200 mm.
•

Medinių stogo konstrukcijų atnaujinimas.

m3

5,00

•

Medienos kiekis gegnių prailginimui.

m3

0,50

•

Naujo pakalimo iš medinių dailylenčių įrengimas.

m2

41,51

•

Nešildomo stogo uždengimas difuzine plevele.

m2

285,00

•

Medienos kiekis stogo grebėstams įrengti.

m

3

2,61

2

285,00

•

Plieninės „Classic“ stogo dangos įrengimas.

m

•

Metalinės tvorelės su sniego gaudytuvu įrengimas,
h=600 mm.

m¹

50,00

•

Lietaus latakų ant stogo įrengimas.

m¹

67,00

•

Lietvamzdžių įrengimas, d=90 mm.

m¹

32,00

•

Įėjimų stogelių įrengimas, uždengiant plienine
„Classic“ stogo danga.

m2

5,00

•

Įėjimų stogelių medinių dekoratyvinių vėjalenčių
elementų montavimas.

m¹

5,00

•

Įėjimų stogelių medinių laikančiųjų elementų
montavimas.

m3

0,30

•

Dekoratyvinių medinių vėjalenčių elementų
remontas arba keitimas ir montavimas virš
balkono.

m¹

6,00

•

Dekoratyvinio medinio stiebo remontas,
montavimas virš balkono.

m¹

3,00

•

Dekoratyvinių medinių elementų po karnizu, virš
balkono remontas ir montavimas.

m1

1,00

•

Verandos šlaitinio stogo šiltinimas mineralinė vata
t = 260 mm (λproj = 0,034 W / m K), priešvėjine
mineraline vata, t = 30 mm (λproj = 0,033 W / m
K).

m2

19,52

Pastaba: 1. Medžiagų kiekius tikslinti vietoje, pagal esamą situaciją.
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Užsakovas

UAB "Naujamiesčio būstas"
Nr. 04-18-166/AZP-0,18/129

Projekto
pavadinimas

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastato S. Moniuškos g. 35,
Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Projektavimo
stadija

Techninis darbo projektas

Statinio paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas.
Unikalus Nr. 1094-0338-2018

Statinio vieta

S. Moniuškos g. 35, Vilnius.

Statybos rūšis

Paprastasis remontas (atnaujinimas - modernizavimas)

Statinio kategorija

Ypatingas

Projekto dalis

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis

III

Byla (tomas)

Pareigos

Vardas, Pavardė, Atestato Nr.

UAB "A-Z Projektai"
direktorė

J. Sarpaliūtė, At. Nr. A 1643

2018-09

K. Mikšys, At. Nr. A966, 0023

2018-09
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2018-09
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Atsisk. Sąskaita LT59 4010 0424 0235 9714

e-mail: info@azprojektai.lt

Banko kodas 40100

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO PROJEKTO DALIES SUDĖTIS
Žymėjimas
TDP-SO.PS
TDP-SO.AR
TDP-SO

Pavadinimas
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto
dalies sudėtis
Aiškinamasis raštas
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo planas
Topografinė nuotrauka

Projektuotojas:
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36754
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Lapų sk.

Pastabos

1
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1
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Kompleksas
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO S. MONIUŠKOS G.
35, VILNIUS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS
Statinys
V. Pavardė
K. Mikšys
R. Kerulis

Parašas

Data
2018-09
2018-09

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) paskirties
daugiabutis pastatas S. Moniuškos g. 35, Vilnius. Ypatingas
Laida

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ
ORGANIZAVIMO DALIES SUDĖTIS
Stadija
TDP

Statytojas

UAB „Naujamiesčio būstas“

TDP-SO.PS

0

Lapas

Lapų

1

1

1. BENDROJI DALIS
UAB „Naujamiesčio būstas“ užsakymu daugiabučio gyvenamojo namo S. Moniuškos g. Nr. 35,
Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projekto statybos organizavimo dalis parengta vadovaujantis
šia medžiaga:


I-1240

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;



STR 1.05.01:2017

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas;


STR 1.01.03:2017

Statinių klasifikavimas;



STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;



STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;



IX-1672

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;



DT 5-00

Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje;



A1-22/D1-34

Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai;



Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai;



Atliekų tvarkymo taisyklės (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d.

įsakymo Nr. D1-831 redakcija);


Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklės;



Pirminės gaisro gesinimo priemonės;



Projekto brėžiniai.

Namas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 32719, statusas – registrinis), adresu Vilniaus
miesto sav., Vilniaus m., S. Moniuškos g. 35, yra Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33652, statusas – registrinis), teritorijoje ir Vilniaus
Projektuotojas:

Kompleksas

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO S. MONIUŠKOS G.
35, VILNIUS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS
Atestatas Pareigos

V. Pavardė

Parašas Data

A966,
0023

PV

K. Mikšys

2018-09

36754

PDV

R. Kerulis

2018-09

Stadija
TDP

Statytojas:
UAB „Naujamiesčio būstas“

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) paskirties
daugiabutis pastatas S. Moniuškos g. 35, Vilnius. Ypatingas
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo
dalies aiškinamasis raštas

Laida
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senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073, statusas – paminklas) vizualinės
apsaugos pozonyje. Pagal išduotą laidimą atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo
statinio tvarkybos darbus yra numatyti papildomi paveldosaugos reikalavimai atliekant tvarkybos
darbus: Tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami pagal autentiškas technologijas, vadovaujantis
tyrimų išvadomis ir paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimais; tvarkomųjų paveldosaugos darbų
vykdymą privalo prižiūrėti atestuotas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas.
Aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka. Darbų priėmimas vykdomas PTR 3.05.01:2015
„Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ nustatyta tvarka. Tvarkomieji statybos darbai gali būti
vykdomi tik nustatyta tvarka gavus statybą leidžiantį dokumentą.
Tvarkybos darbų metu aptikus archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių,
valdytojas privalo apie tai pranešti leidimą atlikti tvarkybos darbus išdavusiai institucijai.
Pasikeitus leidime atlikti tvarkybos darbus nurodytiems kultūros paveldo objekto ar kultūros
paveldo statinio, kurio tvarkybos darbus leista atlikti, valdytojo ar darbų vadovo rekvizitams
(kontaktiniams duomenims, valdytojo fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresui ar
valdytojo juridinio asmens pavadinimui ar buveinės adresui), apie tai valdytojas privalo informuoti
leidimą išdavusią instituciją raštu per 7 darbo dienas nuo nurodytų duomenų pasikeitimo.

Geografinė vieta: daugiabutis gyvenamasis namas adresu S. Moniuškos g. 35, Vilnius.
Koordinatės: 54.693241, 25.248042. Žvėryno seniūnijos dalis.
Atliekamas paprastasis remontas daugiabučio gyvenamojo namo S. Moniuškos g. 35, Vilnius.
Šiame projekte numatyta atlikti viso daugiabučio gyvenamojo namo išorės sienų, cokolio, stogo
sutvarkymo darbus. Įrengti naują nuogrindą. Pagrindinės laikančios konstrukcijos, atnaujinimo
(modernizavimo) darbų metu, nebus keičiamos. Paminėtų darbų įvykdymui bus reikalinga panaudoti
kėlimo mechanizmus, tokius kaip automobilinis kranas.
Darbai bus vykdomi funkcionuojant pastato laiptinėms ir visiems aukštams, neribojant gyventojų
judėjimo pastato laiptinėse, tačiau tai apsunkina darbų vykdymą ir reikalauja ypatingą dėmesį atkreipti
į darbo saugos reikalavimus ir darbų atlikimo eiliškumą. Įvažiuoti į statybos aikštelę galima iš S.
Moniuškos gatvės esamu kiemo įvažiavimo keliu.
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Vykdyti ypatingųjų statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo
objekte, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, statinių

statybą

tame

tarpe

a t n a u j i n i m o ( m o d e r n i z a v i m o ) r a n g o s d a r b u s turi teisę Lietuvos Respublikoje
įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės įmonė, gavusi Vyriausybės įgaliotos institucijos
išduotą atestatą verstis šia veikla ir turinti teisę atlikti nurodytus rangos darbus kultūros paveldo
objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekte, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Rangovų
ir subrangovų

atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka valstybės įmonė Statybos produkcijos

sertifikavimo centras.
Specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų technologijai:
Statybos darbų technologijos projektas – tai techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus
statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto įgyvendinimo
būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir
sveikatą. Jis privalomas: statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatinguosius statinius,
statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės
nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito
objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei tretiesiems
asmenims priklausančiuose sklypuose, atliekant žemės darbus greta esamų statinių.
Statybos darbų technologijos projektą iki statybos darbų pradžios turi parengti rangovas arba, jam
pavedus, statinio statybos vadovas. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma
vadovautis statinio projektu, techninio projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės
statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos
projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai.
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali būti tik nustatyta tvarka atestuotas vadovas
gavęs Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis minėta veikla ir turintis teisę atlikti
nurodytus statybos techninės priežiūros darbus kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo
objekte, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje gyvenamųjų namų statinių grupei. Nustatant
statybos techninės priežiūros periodiškumo ir darbo apimtis nustatoma, kad ji vykdoma ne mažiau kaip
2 kartus savaitėje statybos darbus vykdant 9 mėn. Darbų apimtis ir periodiškumas tikslinamas
Rangovui parengus kalendorinį statybos darbų grafiką techninės priežiūros periodiškumas ir darbo
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apimtis nustatoma/tikslinama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 8 priedo 5.4.1.41 punkte nurodytu
reglamento 18 priedo nuostatomis.
STATYBOS PARUOŠIMAS IR ORGANIZAVIMAS
Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties
projektinė – techninė dokumentacija, o taip pat gautas rašytinis statybos leidimas. Rangovinė
organizacija darbų metu gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus
sprendimus, susiderinusi su projektuotojais, jeigu tai nepakenks aplinkai, atliekamų darbų kokybei, o
taip pat nepažeis darbo saugos reikalavimų.
Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus:
- įrengti laikinas patalpas darbų vadovui ir buitines patalpas darbininkams. Siūloma naudoti
mobilius vagonėlius darbų vadovui ir buitinėms patalpoms darbininkams persirengti ir
nusiprausti. Nuošaliau įrengiamas biotualetas;
- aptverti pastatą lengva ažūrine tvora, nekasant grunto ir paliekant įėjimus į pastatą;
- ties žmonių galimo praėjimo vietomis įrengti ažūrinę tvorą su mediniu stogeliu;
- paruošti medžiagų sandėliavimo aikštelę;
- elektros prisijungimo tašką iš bendros namo skydinės nurodo užsakovas. Įrengiama atskira
apskaita;
- šalto vandens pajungimo tašką nurodo užsakovas. Įrengiama atskira apskaita;
- iškabinti atitinkamus įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus;
- įrengti kėlimo įrangą, kuria bus organizuojamas medžiagų padavimas;
- pašalinti krūmus ir medžius (susiderinus su Vilniaus savivaldybės atsakingomis tarnybomis);
- įrengti metalinius pastolius, nuo kurių bus atliekami šiltinimo darbai, kiekviename darbo bare.
Ypač didelį dėmesį reikia skirti saugumui. Visos buitinės patalpos ir sandėliavimo
aikštelės įrengiamos esamo sklypo ribose.
Pagrindinius darbus siūloma vykdyti tokia tvarka:
-

paruošiamas palėpės paviršius šiltinimo darbams;

-

sutvarkomi ventiliacijos kanalai;

-

atliekami stogo dangos atnaujinimo darbai;

-

montuojamos nauja vandens surinkimo sistema;

-

atliekami palėpės perdangos šiltinimo darbai;
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-

sumontuojami pastoliai;

-

keičiami bendro naudojimo durys;

-

sutvarkoma balkono perdanga;

-

paruošiamos sienos apšiltinimui;

-

montuojamas karkasas;

-

montuojama apšiltinimo medžiaga;

-

montuojamos apdailos dailylentės;

-

išardomi pastoliai;

-

apšiltinamas pastato cokolis;

-

įrengiama nauja nuogrinda apie pastatą;

-

išvežamos statybinės šiukšlės;

-

sutvarkoma teritorija (atstatoma į buvusi pradinį lygį iki pastato atnaujinimo darbų pradžios).

Visos statybinės medžiagos atvežamos autotransportu iš S. Moniuškos g. į paruoštą aikštelę ir
iškraunamos rankiniu būdu. Laikinas medžiagų ir gaminių sandėliavimas galimas šalia pastato.
Medžiagų sandėliavimas atliekamas pagal medžiagų tiekėjo rekomendacijas.
Statybos darbams gali būti panaudoti automobiliniai kranai ir kiti kėlimo mechanizmai, bet
rangovo nuožiūra gali būti naudojamos gervės, skrysčiai ir analogiška kita lengva kėlimo įranga. Į
darbo vietą medžiagos ir gaminiai paduodami rankiniu būdu, panaudojant skrysčių komplektus.
Darbų metu, turi būti užtikrintas netrukdomas praėjimas į visas pastato laiptines ir aukštus. Namo
laiptinėse draudžiama palikti arba laikinai sandėliuoti medžiagas. Autotransporto eismas keliuose ir
gatvėse nėra uždaromas statybos darbų metu.
Turi būti užtikrintas privažiavimas prie pastato avarinėms ir specialiosioms tarnyboms ir
patekimas į gyvenamąsias patalpas.
Pastolių montavimą ir išmontavimą turi atlikti specialiai tam apmokytas personalas, turintis teisę
šių darbų atlikimui. Surenkami inventoriniai pastoliai turi būti išbandyti ir turėti atitikimo sertifikatus.
Pastoliai turi būti surenkami pagal projektinę schemą, tinkamai išlyginus pagrindą ir patikimai
pritvirtinus prie pastato laikančių konstrukcijų.
Prieš vykdant darbus, kiekvieną dieną, atsakingas asmuo turi apžiūrėti ir patikrinti pastolių
techninę būklę, jų tvirtinimus ir atrėmimus. Eksploatacijos metu pastoliai turi būti švarūs, nuvalyti nuo
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statybinių medžiagų likučių, sniego ir ledo. Kopėčių angos turi būti atitvertos ir uždengtos varstomais
dangčiais. Pastolių naudinga apkrova neturi viršyti leistinos apkrovos pagal eksploatacijos instrukciją.
Dirbantys ant pastolių darbininkai turi būti aprūpinti apsauginiais diržais, o diržų prikabinimo prie
pastolių konstrukcijų turi būti patikima. Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais
normatyviniais dokumentais ir techniniu darbo projektu.
Atlikus atskirus darbus, kurie yra paslėpti, patikrinama jų atlikimo kokybė ir pasirašomi atitinkami
aktai. Aptikus defektus arba neatitikimus nustatytiems reikalavimams, būtina atlikti atitinkamą
koregavimą ir defektų likvidavimą.
Visi statybos mechanizmai ir įrankiai turi būti tvarkingi. Tepalų ir kitų skystų naftos
produktų nutekėjimas ir patekimas į gruntą kategoriškai draudžiamas. Žemės darbų pradžioje
nuo statybvietės aikštelės paviršiaus pašalinamas laužas, šiukšlės, akmenys,

dirvožemio

augalinis sluoksnis, organinės ir kitos žalingos medžiagos. Surinktos žalingos medžiagos ir
laužas statybos Vadovo nurodymu turi būti išvežti į iš anksto numatytą sąvartyną.
Statybos metu sklype augantys augalai ir medžiai, kurių nenumatyta iškirsti, yra saugomi,
esant poreikiui numatomas jų apdengimas specialiais skydais. Įrengiant nuogrindą ir
šaligatvius, nukastas gruntas (augalinis sluoksnis) saugomas ir panaudojamas tvarkant gerbūvį.
Sudarkyti gazonai atstatomi, apsėjami veja.
Statybos eigoje už naudotos (aptvertos) teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos
turi būti pilnai atstatytos į pirminę padėtį.
2. PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės
statyboje”. Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad:


pašaliniai asmenys nepatektų į darbų vykdymo zoną;



laikiną mobilų aptvėrimą numatyti aptveriant sandeliuojamas medžiagas ir statybinių atliekų

konteinerius;


pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos

būtų gerai apšviestos;


darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis;



objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmosios pagalbos priemonės;
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nebūtų žmonių po keliamais gaminiais ir vietose, kur jie gali nukristi;



tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, o taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai

ant pastolių būtų sustabdyti;


skrysčiai ir kiti kėlimo įrengimai nebūtų perkrauti;



iki statybos pradžios būtų parengtas darbų vykdymo projektas;



elektriniai mechanizmai ir įrankiai naudojami darbų metu turi būti įžeminti;



nedirbti lyjant lietui su elektriniais įrankiais;



būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už visų darbo saugos reikalavimų įvykdymą.

Atliekant daugiabučio gyvenamojo namo paprastąjį remontą, būtina įrengti priešgaisrinius postus
Postuose įrengiami skydai su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi, kuris reikalingas iškilus
gaisro pavojui likviduoti.
Potencialiai pavojingos darbo vietos statybvietėje
- Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose;
- Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto
paviršiaus, kai pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas;
- Elektros, ryšių oro linijų montavimas – demontavimas;
- Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose;
- Darbas mechanizmų darbo zonose;
- Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio,
įtampa kintamos srovės - aukštesnės kaip 42 V, o nuolatinės srovės – aukštesnės kaip 110
V;
- Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas;
- Pravažiavimo keliai;
- Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt.) darbo zonos;
- Laikinos elektros linijos ir įrenginiai;
Vykdant žemės darbus - veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus
esamame pastate - vidaus elektros laidai, kabeliai ir įrenginiai;
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- Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir įrenginius - pjaustymo darbų zona;
- Ardant stogo dangą - stogo darbų zona;
- Ardant sienų konstrukcijas, vidaus komunikacijas - darbų nuo pastolių pakeliamų
mechanizmų darbų zona;
- Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas - montavimo
(demontavimo) darbų zonos.
Darbai su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais
- Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai;
- Suvirinimas elektra;
- Darbas su medžiagomis, turinčiomis asbesto.
Darbuotojų apsauga šiltinant fasadus
- Darbus atlikti tik nuo patikrintų, pakankamai stiprių ir stabilių paaukštinimo priemonių;
- Pastoliai pritvirtinami visame aukštyje prie tvirto statinio paviršiaus. Negalima
tvirtinti pastolių prie parapetų, karnizų, balkonų, lietvamzdžių;
- Įėjimo po pastoliais vietose reikia įrengti apsauginį stogelį. Stogelis turi išsikišti už
pastolių ne mažiau kaip 1,5 m ir sudaryti 20 laipsnių kampą su horizontu;
- Kopėčias užlipti ant pastolių reikia įrengti 60 laipsnių kampu ir įtvirtinti;
- Draudžiama naudoti atsitiktines paaukštinimo priemones (statines, dėžes ir pan.);
- Negalima atlikti darbų nuo išorinių pastolių, esant plikledžiui, tirštam rūkui, lijundrai,
griaudžiant perkūnijai, pučiant stipresniam kaip 15 m/s vėjui;
- Jeigu nėra galimybės įrengti darbinio pakloto ir aptvarų, darbai aukštyje nuo įvairių
neaptvertų konstrukcijų prie neaptvertų angų kai darbo vieta yra 1,3 m aukštyje ir aukščiau,
turi būti atliekami naudojantis asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuo kritimo iš aukščio;
- Negalima dirbti ir būti žmonėms pavojingose zonose, vietose, kur kroviniai keliami
kranais, keltuvais gervėmis. Šios zonos turi būti aptveriamos;
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- Pastolių paklotas turi būti horizontalus;
- Paklotas turi būti dedamas ne arčiau kaip ant trečiojo nuo viršaus skersinio;
- Statant kopėčias reikia atkreipti dėmesį į templę, kuri turi būti įtempta.
Darbuotojų apsauga kasant tranšėjas ir pamatų duobes rankiniu būdu
Prieš pradedant žemės darbus, požeminių komunikacijų vietos turi būti paženklintos.
Pamatų duobės ir tranšėjos turi būti aptvertos, o ant aptvarų pakabinti įspėjamieji užrašai ir
ženklai. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidžiama tik kastuvais, atsargiai juos
įsmeigiant.
Jei kasant žemę aptinkami planuose ir brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje
nepažymėti tinklai, būtina sustabdyti darbus.
Natūralaus drėgnumo grunte, kai nėra gruntinio vandens ir arti nėra požeminių įrenginių,
pamatų duobes ir tranšėjas su vertikaliomis sienelėmis be sutvirtinimų galima kasti ne gylesnes
kaip:
- 1 m - supiltame smėlio ir žvirgždo grunte;
- 1,25 m - priesmėlio grunte;
- 1,5 m - priesmėlio ir molio grunte.
Lipti į tranšėjas ar pamatų duobes leidžiama ne siauresniais kaip 0,6 m lipynėmis su
turėklais. Kasti gruntą pasikasant draudžiama. Iš pamatų duobės ar tranšėjos išmestą gruntą
reikia laikyti ne arčiau kaip 0,5 m nuo jos krašto. Naudoti tik išbandytus ramstomus
skydus. Naudojant ramsčius būtina laikytis gamintojo instrukcijos. Ramstomieji skydai turi
išsikišti virš grunto ne mažiau kaip 10 cm. Atstumas tarp ramstomojo skydo krašto ir
iškasto grunto - ne mažesnis kaip 60 cm. Kasant didesnio kaip 0,8 m pločio tranšėjas, būtina
įrengti perėjimų tiltelius, kurių plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. Jei kasamų tranšėjų gylis
viršija 1,3 m, perėjimo tilteliai iš abiejų šonų turi turėti turėklus. Kasti negalima šlapio smėlio,
lioso arba piltinio grunto nesutvirtinus iškasos sienelių.
Avarijos likvidavimas.
Kai įvyksta avarija statinį statant / remontuojant, statybos rangovas privalo nedelsdamas:
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- organizuoti ir suteikti pagalbą avarijos metu nukentėjusiems žmonėms;
- evakuoti žmones iš pavojingos zonos;
- imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių;
- apsaugoti avarijos vietą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis;
- pranešti apie avariją (telefonu, faksu ar kitomis ryšio priemonėmis) atitinkamoms
institucijoms.
- Pranešant apie avariją nurodomas statinio pavadinimas (paskirtis), adresas, statinio
statytojas (užsakovas), projektuotojas, padariniai, orientacinės avarijos priežastys, nukentėjusių
avarijos metu žmonių skaičius, iš jų žuvusių ir sužeistų;
Vietinė komisija dirba iki avarijos tyrimo komisijos atvykimo. Ji privalo:
- organizuoti pavojingoje būklėje išlikusių konstrukcijų laikiną sustiprinimą;
- užfiksuoti pirminę nugriuvusių konstrukcijų padėtį (aprašant, darant schemas bei
eskizus, fotografuojant ar kitu būdu);
- pažymėti pavojingą zoną, organizuoti jos laikiną aptvėrimą ir pasirūpinti, kad į ją
nepatektų pašaliniai asmenys;
- apklausti avarijos liudytojus bei su avarija susijusius darbuotojus ir paimti iš jų
paaiškinimus (raštu arba žodžiu, tai aprašant šios komisijos akte); nustatyti orientacines
avarijos priežastis jas nurodant komisijos akte;
- aprašyti statinio būklę po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jų atsiradimo
vietas;
- turi būti laikomasi atitinkamų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
Avarijos atveju organizuojama evakuacija iš pastato. Žmonės iš pastato evakuojasi pagal
esamus evakuacijos planus. Nurodyti evakuacijos išėjimai iš pastato neturi būti užkrauti,
užrakinti, ar kaip nors kitaip apribotas jų naudojimas. Ties išėjimais neturi būti įrengta
statybų zona, kad evakuojantys žmonės nepatektų į statybos aikštelę, jei nėra kitos galimybės
nurodomas patikslintas evakuacijos planas. Žmonės evakuojasi už pastato ir laikino aptvėrimo
ribų.
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3. GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS STATYBVIETĖS SĄLYGOS
Kadangi paprastojo remonto metu pamatai nebus judinami, todėl nebuvo atlikti
inžineriniai geologiniai gruntų tyrimai. Gruntinio vandens pažeminimo būtinybės nėra.
4. STATYBAI REIKALINGI RESURSAI
Daugiabučio gyvenamojo namo paprastojo remonto darbų vykdymo metu bus naudojami šie
pagrindiniai darbo įrankiai ir priemonės:
- pjaustymo įranga;
- elektriniai grąžtai;
- statybinė gervė;
- skrysčių komplektas;
- bortinis automobilis;
- elektriniai klijų maišymo įrenginiai;
- pastoliai;
- pastolių uždengimo tinklinė medžiaga.
Išvardintas pagrindinės darbo priemonės ir jų kiekį, sprendžia atliekantis darbus objekte rangovas,
o atnaujinimo darbų eigoje gali būti pakeisti pagal darbų eigą.
5. STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS
Vykdant daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus S. Moniuškos g.
Nr. 35, Vilnius, visos atliekos išvežamos į statybinių medžiagų sąvartyną.
Statybinių atliekų kiekiai ir kodai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė.
Nr.

Statybinių atliekų kodas

Statybinių atliekų pavadinimas

Kiekis, t

1.

17 01 07

Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai

1,00

2.

17 06 05

Statybinės medžiagos, turinčios asbesto

2,70

3.

17 06 02

Kitos izoliacinės medžiagos

0,25

4.

17 09 04

Maišytos statybinės atliekos

0,80

5.

17 02 01

Medis

4,00
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6.

20 01 02

Stiklas

0,10

Pastaba. Statybos metu susidariusių statybinių atliekų kiekiai gali turėti neatitikimą nuo paskaičiuotų užsakovo ar
Rangovo. Pateikti atliekų kiekiai orientaciniai, jie turi būti tikslinami darbo projekto metu. Statybines atliekas pašalina
subrangovinė statybinė organizacija. Statybinis laužas išvežamas į artimiausią sąvartyną. Atliekos į sąvartyną priimamos
pagal sudarytą atliekų tvarkymo sutartį.

Statybinės atliekos rankiniu būdu pakraunamos į statybinių medžiagų šiukšlių konteinerį ir
autotransportu išvežamos į atliekų utilizavimo vietą. Vežti atliekas neuždengtomis mašinimis griežtai
draudžiama. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar
naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu
nepatektų į aplinką. Rangovas privalo sudaryti sutartį su atliekų perdirbimo įmone, turinčia atitinkamą
sertifikatą.
Statybinės atliekos susidarančios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius,
kad neterštų aplinkos ir nesukeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos
aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uždarose talpyklose iki jų perdavimo atliekų
perdirbėjui. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos
statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne
ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad
nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų
apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų
kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos. Statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais su
uždangalu. Pakrautos statybinis laužas papildomai sulaistomas vandeniu, kad būtų sumažintas dulkių
skleidimasis.
Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:
1. Komunalinės atliekos

maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios

savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;
2. Inertinės atliekos

betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi

fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;
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3. Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos

pakuotės, popierius, stiklas,

plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos
iš atliekų gautos medžiagos;
4. Pavojingosios atliekos

tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios,

sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių
neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;
5. Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).
Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal
sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.
Buitinės atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju,
pastoviai išvežamos. Iki darbų pradžios būtina sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia
įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Statytojas priduodamas statinį priėmimo komisijai, turi pateikti
faktinius dokumentus apie susidariusių atliekų kiekius, rūšis bei jų tvarkymo vietas. Vykdant
visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir projektu.
6. MEDŽIŲ, AUGMENIJOS, DIRVOŽEMIO IR KITO IŠKASAMO GRUNTO
IŠSAUGOJIMO IR PANAUDOJIMO SĄLYGOS
Pastato atnaujinimo (modernizavimo) metu turi būti sprendžiamas medžių, augmenijos,
dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos.
Darbų eigoje, už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti
pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį. Visi esami medžiai išsaugomi.
7. STATYBOS TRUKMĖ
Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbų trukmė nustatyta,
atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis darbų bus vykdoma rankiniu būdu. Priimta atnaujinimo
(modernizavimo) darbų trukmė 6 mėnesiai. Užsakovo ir rangovo bendru sutarimu darbų trukmė gali
būti numatoma ir kitokia. Atlikus daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo)
darbus, darbo metu naudota teritorija sutvarkoma ir atstatoma į buvusia pradinę padėtį ir priduodama
užsakovui arba žemės sklypo savininkui.
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PASTABOS:

PASTABOS :

1.
2.
3.
4.
5.

·

Pastolių įrengimas 435 m²;
Medžiagų sandeliavimas 15 m²;
Buitinės patalpos 15 m²;
Darbo zona 289 m²;
Šiukšlių konteineris 6 m².

Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus :
Įrengti laikinas buitines patalpas (siūloma naudoti mobilų vagonėlį, darbus vykdysiantiems

darbininkams, persirengti, su tualetu, medžiagų sandėliavimo aikštele ir numatyti viet ą šiukšlių konteineriui).
·

Aptverti pastatą lengva, ažūrine tvora, nekasant grunto ir paliekant įėjimus į pastatą. Tvoros

aukštis 2,00 m.
·

Ties žmonių galimo praėjimo vietomis įregti tvorą su mediniu stogeliu.

·

Įrengti laikinus medinius stogelius ties įėjimais.

·

Elektros prisijungimas iš bendros namo skydinės, įrengiant atskirą apskait ą, ar kitu susitarimu su

užsakovu.
·

Iškabinti atitinkamus įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus.

·

Įrengti kėlimo įrangą, kuri a bus organizuojamas medžiagų padavimas.

·

Įrengti metalinius pastolius nuo kurių bus atliekami sienų šiltinimo darbai, kiekviename darbo

bare.
Visos statybinės medžiagos atvežamos autotransportu iš S. Moniuškos g., į šalia namo, numatytą statybinių
medžiagų sandėliavimo vietą ir iškraunamos rankiniu būdu. Laikinas lengvų medžiagų ir gaminų
sandėliavimas galimas šalia pastato. Į darbo vietą medžiagos ir gaminiai paduodami rankiniu būdu. Medžiagų
sandėliavimas atliekamas pagal medžiagų tiekėjų rekomendacijas. Asbesto turinčios statybinės atliekos
tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos atliekų
tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo taisyklėse, taip pat laikantis šių reikalavimų:
- asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų;
- birios (asbesto plaušelius išskiriančios) statybvietėje susidariusios asbesto turinčios statybinės atliekos turi
būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, statines,
konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų
tvarkymo taisyklių reikalavimus;
asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje gali būti saugomos ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų
susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos;
- asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti perduodamos asbesto ar asbesto turinčias statybines atliekas
šalinančioms įmonėms.
- asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti šalinamos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo,
uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
Statybos darbams nenumatyta naudoti sunkesnių keliamųjų mechanizmų - krano, o rangovo nuožiūra gali būti
naudojama gervė, skrysčiai ir analogiška kita lengva įranga. Į darbo vietą medžiagos ir gaminiai paduodami
rankiniu būdu, panaudojant skrysčių komplektus (polispastus).
Darbų metu turi būti užtikrintas netrukdomas praėjimas į pastato viršutinius eksploatuojamus aukštus.
Laiptinėje draudžiama palikti arba laikinai sandėliuoti medžiagas. Remontuojant stogą būtina įrengti
priešgaisrinius postus (priešgaisrinius gesintuvus).
Turi būti užtikrintas priėjimas prie pastato žmonėms, ar specialiosioms tarnyboms.
Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai
atstatytos pagal pirminę padėtį. Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais norminiais
dokumentais ir projektu.
Statybinės atliekos rankiniu būdu pakraunamos į autotransportą ir išvežamos į atliekų utilizavimo vietą,

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

sudarius sutartį su atliekų perdirbimo įmone, turinčia atitinkamą sertifikatą.

Laikina sandėliavimo aikštelė (esant poreikiui darbo dienos bėgyje);

WC;

Darbų vykdymo zonos riba;

Kėlimo įrenginių stovėjimo vieta;

Pastoliai;

Kėlimo įrenginių judėjimo kryptis;

Įėjimai į pastatą;

Įvažiavimas / išvažiavimas;

Vieta buitinėms patalpoms;

Apšvietimo stulpai (statomi nekasant grunto);

Laikinas medinis stogelis;

Laikina tvora (įrengiama nekasant grunto);

Gruntas apie pastatą cokolio šiltinimui (įgilinus 1,2 m. arba 0,6 m.) atkasamas ir užkasamas rankiniu būdu.

Kompleksas

Šiukšlių konteineris;

Priešgaisrinio skydo vieta;

Asbesto giminių atliekų konteineris;

Augalinio grunto saugojimo vieta;
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1. Atnaujinti (modernizuoti ) pastatai (apšiltinti fasadus bei įrengti naują nuogrindą) būtina apsaugoti ir nepažeisti esamų
inžinerinių tinklų (dujotekio, lietaus kanalizacijos, vandentiekio, šiluminių tinklų trasų, elektros ir telefoninių linijų).
Vykdant darbus iškviesti atitinkamų tinklų administruojančių institucijų atstovą.
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Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas
S. Moniuškos g. 35, Vilnius. Ypatingas
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Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo planas
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